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DESCRIEREA PROGRAMULUI 

 
1.    Denumirea instituției răspunzătoare de realizarea programului: 
Consiliul Judeţean Harghita ca organ al autorităţii administraţiei publice judeţene, 
P-ţa Libertăţii nr. 5, Cod fiscal 4245763, tel. 0266207700, fax. 0266207716 şi e-mail 
info@judetulhargita.ro. 
 
2.  Denumirea programului: Programul „Academia” al Consiliului Judeţean 

Harghita pe anii 2021-2023. 
 

3.    Descrierea necesității programului: 
Încă din anul 2010, datorită diversității problemelor de natură economică, socială 
etc. care s-au conturat diferit pentru fiecare comunitate ale unităților 
administrativ-teritoriale din județul Harghita, s-a formulat interesul acestora 
pentru un program care, în colaborare cu Consiliul Județean Harghita (acesta 
asumând rolul de coordonator) să răspundă nevoilor, problemelor specifice ale 
diferitelor comunități locale prin oferirea unui cadru în care aceste probleme pot fi 
dezbătute, sunt prezentate exemple de bune practici, sunt invitați specialiști, toate 
acestea pentru căutarea unor idei, metode și resurse necesare rezolvării 
problemelor locale.  
 
La propunerea și inițiativa reprezentanților unităților administrativ-teritoriale din 
județul Harghita a luat naștere programul „Academia”, evenimentele din cadrul 
programului organizându-se pe baza declarațiilor de intenții ale acestora întocmite 
cu ocazia identificării problemelor specifice apărute local în viața comunității.  
 
Necesitatea programului constă în asumarea responsabilității sociale a consiliului 
județean, prin crearea unui cadru propice în care personajele cheie care reprezintă 
și au influență la opinia localnicilor la nivelul unei comunități (nu numai cadre 
didactice, preoți, medici, sociologi sau alți intelectuali cu activități în domeniul 
literaturii, artei sau științei, dar și meșteșugari, întreprinzători, agricultori locali 
etc.) să se întâlnească cu reprezentanţii administraţiei publice judeţene, să cadă de 
comun acord în privința problemelor identificate, să aibă posibilitatea dezbaterii 
problemelor sociale, prezentarea proiectelor de succes și planificarea unor noi 
proiecte în unitățile administrativ-teritoriale respective, precum şi racordarea la 
proiectele de interes public judeţean.  



 
 

Importanța acestui program constă, totodată, și în faptul că oferă posibilitate 
reprezentanţilor comunităților locale de a face schimb de idei și de a căpăta 
experiențe noi de la specialiști, personalităţi cunoscute şi recunoscute în diferite 
domenii.  
În perioada 2011-2019, programul s-a desfășurat în cooperare cu unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Harghita, bucurându-se de o întâmpinare 
pozitivă din partea localnicilor, ei având astfel oportunitatea să discute cu factorii 
decisivi despre problemele lor, să cunoască părerea specialiștilor invitați și să caute 
împreună căi de rezolvare la problemele locale.  
 
4. Partenerii programului: 
Partenerii Programului „Academia” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021 
sunt unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita care pe parcursul 
derulării programului își exprimă dorința de a organiza pentru cetățenii care 
aparțin unităților administrativ teritoriale respective programul Academica. 
 
5. Scopul programului:   
Scopul programului Academia este asigurarea unui cadru de discuţii între 
reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, reprezentanții autorităților 
administrației publice județene, respectiv participanții locali interesați, în vederea 
identificării celor mai importante probleme locale specifice ivite, asigurând astfel 
participanților posibilitatea de exprimare cu privire la aceste probleme locale 
actuale. Mai mult, cu implicarea prezentatorilor specialiști invitați, programul are 
menirea să ajute la dezbaterea acestor probleme identificate și ale unor posibilități 
de soluționare ale acestora. 
Temele care vor fi dezbătute cu ocazia desfășurării programului sunt propuse de 
către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, 
propunerile fiind bazate direct pe specificul problemelor și necesităților 
identificate la nivelul fiecărei comune în parte, scopurile programului Academia  
se concretizează astfel în raport cu specificul necesităților din localitățile vizate, 
scopul general fiind strângerea informațiilor și cunoașterea exemplelor de bună 
practică în vederea inițierii ulterioare a unor căi de soluționare a problemelor 
locale, chiar a unor programe de dezvoltare locale. 
 
6. Obiective: 
Obiectivele specifice ale programului sunt: 
- realizarea evenimentelor pe tematicile menționate în punctul 7., în diferite 
localităţi ale partenerilor programului din județul Harghita, implicând participanții 
în dezbaterea problemelor de interes local 
- întărirea relațiilor de colaborare între reprezentanții autorităților administrației 
publice și locuitorii județului. 
Se așteaptă ca realizarea acestor obiective să aibă consecințe pozitive asupra 
comunităților din județul Harghita ca de exemplu acumularea informațiilor și 



 
 

cunoașterea exemplelor de bună practică legate de problemele locale de diferită 
natură (economice, sociale etc.) identificate, toate acestea la rândul lor 
contribuind la inițierea unor programe locale de dezvoltare în viitor. 
 
7. Activităţile programului: 
- Dezbateri și prezentări la inițiativa partenerilor 
Cu ocazia evenimentelor organizate în cursul implementării programului se va crea 
un cadru adecvat pentru ca  reprezentanţii Consiliului Judeţean Harghita, și ale 
autorităților administrației publice, respectiv oamenii de ştiinţă, experții din 
diferite domenii invitați, respectiv participanții din comunitatea locală să se 
întâlnească, să aibă posibilitatea dezbaterii problemelor economico-sociale, 
politice şi culturale, întărind astfel relaţiile de colaborare între unitățile 
administrativ-teritoriale,  respectiv sfera academică, antreprenorială și societatea 
civilă.  
Dezbaterile vor fi urmate de discuțiile tematice libere ale participanților în scopul 
identificării posibilităților de rezolvare a problemelor locale actuale. 
 
Tematica dezbaterilor se fixează conform Declarațiilor de intenție ale primarilor, 
reprezentanții consiliilor locale, care se consultă, la rândul lor, cu membrii 
comunității respective, tematica fiind astfel cea mai oportună și de actualitate, în 
raport cu specificul realității economico-sociale pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială în parte. 
Tematica dezbaterilor se adaptează prevederilor Programului de Dezvoltare 
Economică Harghita 2030 conform punctelor 4.Dezvoltarea zonelor rurale pentru 
reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul urban Rurale, 
6.Dezvoltarea sectorului turistic și a industriei creative respectiv 10.Dezvoltarea 
capacităţii administrative a autorităţilor publice locale. 
 
În anii 2021-2023 temele dezbătute în cadrul programului ”Academia” sunt alese 
din domeniul dezvoltării economico-sociale a județului, conform declarațiilor 
trimise de reprezentanți unităților administrativ-teritoriale, de exemplu:  
 

 Cultură și comunitate. Exemple de bună practică în aplicarea actualei Strategii  
de cultură județului Harghita 

 Forme tradiționale și moderne ale voluntariatului 
 Modalități de strângerea fondurilor pentru organizații neguvernamentale  
 Cunoștințe civice pentru organizatori de evenimente culturale 
 Competențe sociale și civice în sectorul public și nonguvernamental. Acțiunea 

responsabilă pentru interesul public, parteneriate, relații cu mass-media, 
atragerea de resurse din comunitate 

 Rolul inițiativelor locale ale societății civile 
 Apartenențe la comunități mici – cluburi, asociații, grupări locale. Rolul acestora 

în dezvoltarea comunității 



 
 

-Cotidiene locale, rolul presei și mediei locale în dezvoltarea imaginii localităților 
-Cooperative sociale 
-Voluntariat și activități de clacă 
-Politici de educație și învățământ 
-Construcții sustenabile în mediul rural 
-Importanța asistenței sociale pentru vârstnici 
-Dezvoltarea turismului în județul Harghita. Modele de turism ecologic 
-Posibilități pentru agricultori tineri 
-Posibilități pentru întreprinzători tineri 
-Posibilități pentru tinerii din județul Harghita – parteneriate, programe de voluntariat 
în Uniunea Europeană 
-Viitorul tinerilor pe pământul natal 
-Tinerii – motive pentru care rămân acasă sau părăsesc pământul natal 
-Agricultură ecologică sustenabilă în județul Harghita 
-Culegerea, cultivarea și folosirea plantelor medicinale și aromatice ecologice în 
județul Harghita 
-Ciuperci comestibile - prezentare și modul de culegere 
-Protecția mediului. Rolul ONG-urilor și a voluntariatului în dezvoltarea localităților 
-Biodiversitate. Prezentarea florei și faunei locale 
-Posibilitățile reducerii deșeurilor casnice. Administrarea deșeurilor periculoase în 
comunitate (de ex. medicamente expirate etc.). 
-Importanța managementului resurselor de apă 
-Produse alimentare tradiționale, de calitate. Producere și comercializare. 
-Gospodării mici și comunități sustenabile 
-Managementul forestier durabil  
-Proiecte şi programe europene pentru zonele rurale 
-Schimbarea mentalității – importanța școlilor profesionale, meșteșugurilor și 
fermelor demonstrative 
-Programe pentru localități din județul Harghita care au sub 300 de locuitori 
-Păstrarea tradițiilor culturale în mediu rural. Meșteșuguri tradiționale 
-Tradiții culturale. Porturi tradiționale. Gastronomie. 
-Prezentarea publicației despre istoria regiunii 
-Obiceiuri și tradiții – proiecții de fotografii 
-Jocurile populare 
-Modelul familiei în basmul popular 
-Simboluri istorice pe sigilii, steme și steaguri 
-Facilități pentru familii tinere cu copii 
-Psihologia și educația copiilor și adolescenților 
-Educația copiilor cu nevoi speciale 
-Motivația profesională și planuri de carieră pentru tineri 
-Importanța familiei în societate 
-Prevenirea violenței în familie 
-Utilizarea eficientă ale resurselor locale 



 
 

-Plantarea și altoirea pomilor fructiferi (soiuri vechi) 
  -Turismul montan în județul Harghita 
  -Sănătate pentru toți  
  -Importanța stilului de viață sănătos              
  -Salvarea montană, ca piatră de temelie a turismului montan 

-Istoria regiunii transilvănene 
-Colecția de valori harghitene 
-Mărturii istorice – oameni de știință, de cult, artă etc., cariere și modele demne 
de urmat, 

listă care se va completa, după caz, și cu alte teme propuse de reprezentanți 
unităților administrativ-teritoriale. 
 
În afară de prezentări și dezbateri la inițiativa partenerilor, între evenimentele 
programului se încadrează și organizarea de Forumuri sau Conferințe cu aceeași 
tematică, respectiv o activitate de încheiere a programului în cadrul unei festivități 
de sfârșit de an, la care vor fi invitați reprezentanții autorităților publice locale, 
prezentatorii, respectiv reprezentanții comunităților din județul Harghita.  
 
8. Locul de desfășurare a programului: județul Harghita. 
 
9. Durata programului :  
Programul se va desfășura multianual în perioada 2021-2023. 
 
10. Grupul țintă: autoritățile publice locale din județul Harghita și locuitorii 
județului Harghita. 
 
 
11. Bugetul programului: 
 Pe baza Anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2021 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  pe anul 2021  și 
estimările pe anii 2022-2024 a fost aprobat „Programul Academia al Consiliului 
Județean Harghita pe anul 2021” cu un buget de 25.000 lei, capitolul 
67.02.50/20.30.30, acesta fiind repartizat după cum urmează:  
 
                                        
                                                  Natura 
cheltuielilor 
 

 
Suma 

anul 2021           
(în lei): 

Suma  
anul 2022 
(credit de 
angajament) 
(în lei) 

Suma  
anul 2023 
(credit de 
angajament) 
(în lei) 

- cheltuieli cu servicii organizare 
evenimente 
- servicii artistice și servicii de 
consultanță prezentatori și moderatori   

10.000 10.000 10.000 



 
 

- cheltuieli cu transport și/sau 
cheltuieli cu combustibili pentru 
călătoria prezentatorilor invitați 
- cheltuieli cu produse alimentare 
(pentru pauză cafea): apă minerală, 
cafea, lapte praf pentru cafea, ceai, 
zahăr tos, sărățele, sucuri de fructe 
etc. 
-cheltuieli cu servicii de catering 
-cheltuieli cu servicii de cazare și masă 
pentru prezentatorii invitați 

8.000 8.000 8.000 

-servicii de redactare, editare produse 
informative și de promovare a 
programului 
-produse informative și de promovare 
a programului: plianți, afișe, broșuri, 
roll-up-uri 
-servicii de traducere și interpretare, 
servicii de închiriere echipament 
pentru interpretare/traducere 
prestate de tehnicieni audio 
 

7.000 7.000 7.000 

Total cheltuieli pe an     25.000 
 

25.000 25.000 

Bugetul total al programului 75.000 
 

 
12. Rezultatele obținute: În anul 2020 activitățile programului nu au fost derulate 
din cauza restricțiilor impuse de autorități datorită pandemiei SARS-COV 19. În 
anul 2019 în cadrul programului au fost organizate 15 evenimente în 15 localități, 
și anume: Sânmartin, Sâncrăieni, Mădăraș, Sânsimion, Sântimbru, Ulieș, Lunca de 
Jos, Lăzarea, Porumbenii Mari, Porumbenii Mici, Joseni, Bentid, Gheorgheni, Lunca 
de Sus și Tomești, cu ocazia cărora au fost dezbătute următoarele teme: 

-Construcții sustenabile în mediul rural 
-Dezvoltarea turismului în județul Harghita 
-Viitorul tinerilor pe pământul natal 
-Agricultură ecologică sustenabilă în județul Harghita 
-Culegerea, cultivarea și folosirea plantelor medicinale și aromatice ecologice în 
județul Harghita 
-Produse alimentare tradiționale, de calitate. Producere și comercializare. 
-Păstrarea tradițiilor culturale în mediu rural. Meșteșuguri tradiționale 
-Psihologia și educația copiilor și adolescenților 
-Motivația profesională și planuri de carieră pentru tineri 



 
 

-Plantarea și altoirea pomilor fructiferi (soiuri vechi) 
  -Turismul montan în județul Harghita 
  -Sănătate pentru toți  
  -Importanța stilului de viață sănătos              
  -Salvarea montană, ca piatră de temelie a turismului montan 

-Istoria regiunii transilvănene 
-Mărturii istorice – oameni de știință, de cult, artă etc., cariere și modele demne 
de urmat. 

 
13. Rezultate scontate: 
Se așteaptă ca programul Academia să contribuie la promovarea importanţei 
conceptului de colaborare între Consiliul Județean Harghita, unitățile 
administrativ-teritoriale și localnici, să se realizeze schimburi de experienţă în 
diferite domenii, iar participanţii să acumuleze informații noi cu privire la temele 
discutate, identificându-se astfel domeniile care necesită acţiuni din partea 
autorităților unităților administrativ-teritoriale competente.  
 
14. Indicatori de rezultate: 
- Numărul de evenimente organizate în cadrul programului; 
- Numărul mediu al participanților la fiecare eveniment; 
- Numărul tematicilor discutate 
- Numărul de propuneri, idei identificate, dacă este cazul, numărul de idei 
implementate din cele identificate sau dezbătute. 
    
________________, ________________ 2021. 
     

    PREȘEDINTE                        ARHITECT ȘEF         Întocmit, 
    Borboly Csaba         Fülöp Otilia                 Moldovan Radu   
 
 
 
  
 


