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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA 
 

Art.I Art. 4 lit. A Compartiment de dezvoltare economică alin. (1) din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita se modifică și 
va avea următorul conținut: 

”Art. 4 lit. A Directorul adjunct și Compartimentul de dezvoltare economică 

(1) În domeniul care vizează administrarea incubatoarelor și centrelor de afaceri din 
județ, Agenția contribuie la: 

a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii IMM-urilor 

b) promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea performanțelor manageriale 

c) creșterea numărului de activități economice competitive, având în vedere crearea 
de locuri de muncă, întărirea climatului investițional, dezvoltarea economică, 
sprijinind astfel reducerea ratei șomajului în zonele-țintă 

d) sprijină dialogul în afaceri și dialogul între sfera publică și privată prin organizarea 
de diferite activități, evenimente, simpozioane, forumuri, precum și acordarea 
serviciilor de informare, asistență și consultanță pentru dezvoltarea IMM-urilor 

e) crearea unei relații eficiente între potențialul tehnologic și antreprenorial al 
zonelor-țintă 

f) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă față presiunilor 
concurențiale 

g) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel nețional, 
regional și local pentru realizarea unei dezvoltări economice susținute.” 

Art. II Art. 4 alin. (2) lit. n) devine articolul 4 lit.E  se completează și va avea următorul 
conținut: 

”E. Compartimentul ”Sprijinirea educației profesionale a tinerilor” 

În domeniul învățământului profesional: 

a) Promovarea și întărirea spiritului de antreprenoriat în rândul elevilor și 
studenților (prezentații, broșuri, interviuri etc). 

b) Elaborarea de materiale auxiliare (suport de predare și studiere) pentru a 
sprijini și consolida învățământul profesional în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean Harghita; 

c) Organizarea de evenimente pentru promovarea si sustinerea invatamantului 



profesional, participă la ore de dirigenție pentru a prezenta importanța 
învățării unei meserii și avantajele oferite de aceasta; 

d) Organizarea forumurilor pentru elevi, antreprenori și instituții publice, cu 
scopul de a sublinia importanța cooperării dintre acestea, pentru a oferi 
elevilor șansa efectuării de stagii de practică în bune condiții; 

e) Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Consiliul Județean 
Harghita, Uniunea Cadrelor Didactice din România și conducerea școlilor 
profesionale  

f) Organizarea zilelor profesionale pentru elevi din școli profesionale, unde vor fi 
prezentate materiale suport pentru elevi,  respectiv vor fi prezentate bunele 
exemple.  

g) Organizarea de vizite la ore de dirigenție: pentru prezentarea rezultatele 
sondajelor efectuate de către agenție. 

h) Efectuarea de sondaje în rândul elevilor absolvenți: referitor la atitudinea lor 
privind spiritul antreprenorial și viziunea despre viitorul lor ( respectiv unde se 
văd după terminarea școlii).   

i) Elaborare de broșuri cu scopul adunarii bunelor exemple, informarea elevilor 
despre formele de întreprinderi, și despre procedura înregistrării unei afaceri.  

j) Organizarea zilelor educaționale și concursurilor cu scopul ca elevii în mai 
multe domenii de specialitate să aibă posibilitatea de a arăta ce știu, și 
antreprenorii să aibă posibilitatea de a face cunoștință cu cei mai buni dintre 
ei. 

k) Organizarea de dezbateri live în cadrul săptămânii educației profesionale, 
având ca scop îmbunătățirea educației profesionale 

l) Proiecte: propuneri, sustinere, redactare, management proiecte. 
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