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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea 
relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita 

 
 
 

Având în vedere proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2021, la 
cap. 67.02.50., se propune aprobarea programului „Dezvoltarea resurselor umane şi 
întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean 
Harghita.  
În funcție de măsurile în vigoare și conform Legii nr. 55/2020 privind instituirea unor 
măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 distanțarea socială se va organiza cu 
prezență fizică sau prin mijloace electronice. 

         
În cadrul programului vor fi organizate pentru angajaţii Consiliului Judeţean 

Harghita seminarii privind „Protecţia sănătăţii la locul de muncă” cu mai multe 
prezentări/workshopuri la sediul Consiliului Judeţean Harghita cu tematică 
diversificată pentru protecţia stării psihice prin atingerea stabilităţii emoționale şi a 
unui echilibru psihologic în cadrul angajaţilor prin aplicarea teoriilor referitoare la 
psihologia muncii. Prin intermediul seminariilor vor fi dezvoltate diferite competențe 
și abilități, componentele psihologice ale diferitelor activități și de factorii psihologici 
care contribuie la sporirea productivității și a satisfacției la locul de muncă.  

Participarea angajaţilor şi aleşilor locali la seminarii, conferințe, workshop-uri, 
întâlniri profesionale, mese rotunde sau traininguri în domeniul de specialitate 

(CECCAR, UCCAPI, urbanism, resurse umane, comunicare, achiziții publice, IT etc.) sau 
în domeniul administraţiei publice locale pentru eficientizarea comunicării externe și 
în interiorul instituției. 

În funcție de aprobarea bugetului pentru anul 2021 propunem organizarea 
programului începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul anului 2021. 



Pentru realizarea acestui program propunem din bugetul Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2021, suma de 20.000 lei, pentru programul „Dezvoltarea resurselor 
umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului 
Judeţean Harghita. 

 
Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

  
 
 
 

Miercurea Ciuc, ______________________. 
 
 

    
 
 

     Szőcs  István                
       director executiv                                                 
 
 

    Întocmit:  
Ábrahám Erzsébet 

                consilier 
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