ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr.1.
la Hotărârea nr. ________/2021

DESCRIEREA PROGRAMULUI
Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023 al Consiliului
Judeţean Harghita
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:
Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023, al Consiliului
Judeţean Harghita
3. Descrierea succintă a programului:
Având în vedere datele statistice referitoare la locuitorii județului Harghita, se
poate observa că în ultimii ani rata de natalitate, rata de fertilitate, numărul
născuților vii din județul Harghita prezintă o ușoară micșorare, iar numărul
divorțurilor o ușoară creștere. Pe de altă parte, pe lângă faptul că se confruntă cu
probleme economice sau sociale, o parte semnificativă dintre membrii familiilor
care trăiesc în județul Harghita se află în situații grave de violență în familie, fiind
victime care suferă de încălcare repetată a drepturilor fundamentale, toate
acestea necesitând luarea unor măsuri şi acţiuni din partea autorităților.
Programul Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023, al
Consiliului Judeţean Harghita promoveză valorile și tradițiile familiei cu scopul
consolidării familiilor, iar prin aceasta, a întregii comunități, contribuind astfel la
preîntâmpinarea unor probleme identificate în acest domeniu.
Valorile familiale promovate prin acest program sunt următoarele:
-conștientizarea în rândul participanților a valorii familiei într-o societate sănătoasă
și a rolului familiei în comunitate;
-conștientizarea rolului important al familiei în socializarea adolescenților;
-conștientizarea importanței respectului reciproc în familie, a împărţirii egale a
responsabilităţilor între toţi membrii familiei, combaterea tuturor formelor de
violenţă în familie;
-sensibilizarea cetățenilor cu privire la problemele cu care se confruntă familia în
societatea contemporană, probleme de violență în familie, problemele familiilor
monoparentale sau problemele copiilor abandonați, punând accent totodată pe
importanța acceptării în comunitate a copiilor defavorizate, cu dizabilități etc.;
-promovarea rolului economic al familiei (prin care se realizează de exemplu
asigurarea necesităților materiale și protejarea copiilor față de lipsuri și boli);

-promovarea rolului educativ al familiei care este cuprins în Constituția României,
educația în familie având scopul de formare al caracterului și personalității
copiilor;
-promovarea stilului de viață sănătos, a importanței activităților culturale, de sport
și recreere;
-promovarea păstrării tradițiilor culturale locale prin organizarea de activități de
meșteșuguri tradiționale cu folosirea materiilor prime naturale, locale, sau
participarea membrilor familiilor la evenimente de obiceiuri populare;
-promovarea importanței creșterii copiilor în familii, a importanței responsabilității
părinților în educația copiilor, respectiv a importanței jocului în viața copilului.
Programul se adaptează prevederilor Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor
sociale a județului Harghita pentru perioada 2019-2023-2028 aprobate prin
Hotărârea nr. 358/2018 al Consiliului Județean Harghita și ale Strategiei culturale a
județului Harghita pe perioada 2021-2030, aprobată prin Hotărârea nr. 124/2021
al Consiliului Județean Harghita, Obiectivul IV. „Elaborarea și realizarea de noi
inițiative, în primul rând prin extinderea inovativă a ofertei culturale”, respectiv
Principiul orizontal A) „Să trăim cultura, să o experimentăm prin participarea,
susținerea familiilor.”
4.

Scopul programului:
Programul Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023, al
Consiliului Judeţean Harghita are ca scop consolidarea familiei prin promovarea
valorilor familiale și culturale, mijloacele realizării acestui scop fiind organizarea
activităților descrise.

5. Activităţile programului:
În cadrul programului vor fi organizate evenimente cu diferite activități pentru
grupul țintă. Membrii familiilor interesate, participante la program vor avea ocazia
de a discuta problemele, de a-și împărtăși experienţele, totodată în cadrul
subprogramelor pot participa la diverse activități culturale, sportive și de recreere,
de exemplu:
-activități culturale: activități meșteșugărești tradiționale, învățare în comun de
cântece, dansuri și jocuri populare;
-activități pentru copii familiilor participante la program: jocuri distractive și
educaționale, activități meșteșugărești, diferite concursuri și competiții, concert cu
cântece pentru copii;
-activități de sport, turism și de recreere în aer liber: competiții de orientare,
drumeție montană, excursii, prezentarea activității salvamontiștilor pentru
participanți;
-forumuri, conferințe și prezentări cu temele: prevenirea violenței în familie,
probleme legate de creșterea copiilor și adolescența, alte teme specifice vieții
familiilor
-concurs și expoziție de fotografii cu teme legate de valorile familiale
-inițierea implementării unui card județean pentru membrii familiilor harghitene
cu mai mult de trei copii.

Derularea programului presupune astfel organizarea mai multor subprograme
(fiecare subprogram fiind compus din diferite activități), după cum urmează:
-Zilele Familiilor din județul Harghita (mai multe ediții în cursul anului)
-Ziua jocurilor și tradițiilor culturale ale copiilor și familiilor din județul Harghita
-Forumuri, conferințe și prezentări în diferite teme specifice vieții familiilor și ale
creșterii copiilor, inclusiv copii cu nevoi speciale de educație
-Subprogram pentru implementarea unui card județean pentru membrii familiilor
harghitene cu mai mult de trei copii
-Familii harghitene sănătoase în mișcare
-Concurs și expoziție de fotografii cu teme legate de valorile familiale
-Sărbătoarea de Advent ale familiilor din județul Harghita.
6.

Grupul țintă și beneficiarii programului:
Grupul țintă al acestui program este format din membrii familiilor din județul
Harghita, beneficiarii indirecți fiind organizațiile neguvernamentale, instituţii de
învăţământ și alți actori care desfășoară activități destinate familiilor pe raza
administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

7.

Rezultate obţinute în cadrul acestui program:
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 următoarele evenimente:
-Ziua jocurilor și tradițiilor culturale ale copiilor și familiilor din județul Harghita la
Miercurea-Ciuc, în data de 3 iunie 2019, cu mai mult de 200 de participanți, cu
următoarele activități: jocuri populare și casa dansului popular pentru copii, ateliere
meștesugărești (ceramică și pictură pe mobilier, sculptură în lemn, atelier de grafică și
pictură, picturi pe față), atelier de muzică și dans etc., spectacol folcloric pentru copii
și părinți, teatru de păpuși, concert de muzică pentru familii și copii.
-Sărbătoarea de Advent a familiilor, cu mai mult de 300 de participanți, cu trei locuri
de desfășurare: la Odorheiu Secuiesc, în data de 6 decembrie 2019, la Gheorgheni în
data de 6 decembrie 2019 și la Miercurea-Ciuc, în data de 14 decembrie 2019, cu
diferite activități, ca de exemplu activități meșteșugărești realizate cu coordonatori:
decorare turtă dulce de crăciun, pregătire decorațiuni și ornamente de crăciun,
atelier de pâslărit pentru pregătirea unor figurine de crăciun, atelier pentru realizare
de figurine din lemn specifice sărbătorii de Advent, atelier pentru realizarea de
figurine din paie specifice sărbătorii de Advent, atelier pentru realizarea unor figurine
textile de crăciun și ateliere meșteșugărești pentru cei mai mici, concerte pentru
copii, concert pentru familii.

8. 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 2021-2030 cu modificările și completările ulterioare, capitolul
67.02.50, bugetul Programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii

2021-2023, al Consiliului Judeţean Harghita cu un buget repartizat după cum
urmează:

Categorii de cheltuieli

Suma
anul 2021
(în lei)

Cheltuieli cu bunuri și servicii
referitoare la
organizarea evenimentelor din cadrul
programului:
-cheltuieli cu servicii de organizare
evenimente
-cheltuieli cu activități meșteșugărești
și/sau activități de jocuri și dansuri
populare, teatru de păpuși etc.
-cheltuieli
cu
cazare
pentru
prezentatori invitați
50.000
- -cheltuieli cu servicii de catering
-cheltuieli cu servicii de interpretare
și traducere
-cheltuieli cu servicii de închiriere
sală, închiriere jucării
de exterior (trambulină, călușel,
tobogan, leagăn etc.)
-cheltuieli cu diferite produse birotice
și de papetărie respectiv diferite
articole pentru lucrări de artizanat și
de
artă pentru
activități
mesteșugărești
(hârtii
colorate,
cartoane colorate, creioane colorate,
carioci, rigle, blocuri de desen,
pensule,
foarfece,
perforatoare
hobby, lipici hârtie, pistoale de lipit
cu rezerve, benzi adezive cu suport,
lână, lut, articole din lemn, textil și
din hârtie, vopsele creative, ață, ac,
pâslă)
-cheltuieli
cu
diverse
produse
alimentare (apă minerală, ceaiuri,
pâine,
cozonac, untură, unt, produse de
panificație, sandwich-uri)
-cheltuieli cu prestări servicii artistice

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

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

50.000

50.000

(pentru organizare
spectacole, concerte, activități de
jocuri și dansuri populare, teatru de
păpuși etc.)
-cheltuieli cu servicii de sonorizare
-cheltuieli
cu
redactare/editare
materiale promoționale și cu servicii
de proiectare grafică (elemente de
identitate vizuală ale activităților din
cadrul programului, bannere online
etc.)
-cheltuieli cu materiale promoționale
(afișe,
plianți,
broșuri,
roll-up,
bannere, diplome, usb-uri, pixuri, alte
produse promoționale personalizate),
cheltuieli cu realizarea reclamelor și
difuzarea în mass-media, servicii de
realizare filme de informare
Total cheltuieli:
50.000
Bugetul total al programului:

50.000

50.000

150.000

9. Durata de desfășurare a programului: perioada 2021 - 2023.
Programul se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an bugetar datorită faptului
că activitățile planificate în acest program nu se finalizează în cursul anului 2021, ca
de exemplu inițierea cardului familial pentru famillii harghitene cu mai mult de trei
copii, etc., ele având mai multe faze ale derulării.
Totodată, datorită faptului că rezultatele indirecte ale programului se așteapă să
apară după trei ani, se planifică implementarea programului pe parcursul unei
perioade de trei ani.
10. Rezultate scontate și indicatori de rezultate și de eficiență ai programului:
Rezultatele directe scontate ale acestui pogram sunt înlesnirea treptată a consolidării
familiilor, a conștientizării importanței și valorii familiilor într-o societate sănătoasă, a
rolului familiei în comunitate, conștientizarea importanței respectului reciproc în
familie, a împărţirii egale a responsabilităţilor între toţi membrii familiei, sensibilizarea
cetățenilor cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea
contemporană, problemele familiilor monoparentale sau problemele copiilor
abandonați, punând accent totodată pe importanța acceptării în comunitate a copiilor
defavorizate, cu dizabilități etc., promovarea rolului educativ al familiei aceasta fiind
importantă pentru formarea caracterului și personalității copiilor, promovarea stilului
de viață sănătos, a importanței activităților culturale, de sport și recreere, promovarea

-

păstrării tradițiilor culturale locale prin organizarea de activități de meșteșuguri
tradiționale cu folosirea materiilor prime naturale, locale, sau participarea membrilor
familiilor la evenimente de obiceiuri populare, promovarea importanței creșterii
copiilor în familii, a importanței responsabilității părinților în educația copiilor,
respectiv a importanței jocului în viața copilului.
Prin organizarea activităților acestui program se așteaptă să se realizeze această
conștientizare a importanței valorii familiilor pentru un număr cât mai mare de familii
și persoane participante, iar aceasta să conducă treptat la prevenirea situațiilor de
violență și de încălcarea drepturilor fundamentale în familie. În cazul asigurării
continuității programului Promovarea valorilor familiale şi culturale al Consiliului
Judeţean Harghita, rezultatele indirecte ale programului se așteapă să apară în câțiva
ani, nefiind posibilă o prognoză a acestora exprimată în date exacte cuantificate.
Astfel, indicatorii cuantificabili legate de scopurile propuse ale programului sunt
următoarele:
numărul scontat a familiilor atinse prin participanții evenimentelor organizate în cadrul
programului: cel puțin 60 de familii/an
numărul activităților organizate în cadrul evenimentelor programului: cel puțin 3
activități în cadrul fiecărui eveniment organizat.
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