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Referat de aprobare 

privind aprobarea programului „Reprezentarea şi  promovarea judeţului Harghita pe lângă 

instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2022 

 

 

În cadrul activităţii de relaţii internaţionale Consiliul Judeţean Harghita promovează 

iniţierea, realizarea şi întreţinerea relaţiilor de parteneriat, colaborare şi prietenie reciproc 

avantajoase cu alte teritorii din străinătate, relaţii menite a promova politica României şi 

implicit a judeţului, de integrare pe mai multe planuri în Uniunea Europeană. 

Consolidarea relaţiilor României cu organismele Uniunii Europene și organizații 

internaționale, cunoaşterea mecanismelor de funcţionare ale acestora, precum şi necesitatea 

aderării la structurile europene şi necesitatea, respectiv importanţa reprezentării judeţelor pe 

lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene au condus la includerea şi 

dezvoltarea activităţilor de relaţii internaţionale ale Consiliului Judeţean Harghita cu instituţiile, 

organizații sus menţionate, respectiv la întreprinderea de către Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (UNCJR) a măsurilor adecvate pentru înfiinţarea unui Birou de 

Reprezentare a UNCJR la Bruxelles, Belgia, la programele căruia Consiliul Judeţean Harghita a 

participat în anul 2009, pe baza Hotărârii nr. 267/2009 al Consiliului Judeţean Harghita.  

Scopul activităților din cadrul programului este reprezentarea şi promovarea eficientă a 

intereselor şi valorilor turistice, tradiționale și culturale a judeţului Harghita pe plan european, 

internațional pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene și Asociația 

ALDA.  

Importanţa acestui program se bazează pe faptul că reprezentarea eficientă şi benefică 

a judeţului Harghita, determină necesitatea stabilirii contactelor utile cu instituţiile sus 

menţionate, a schimbului de experienţe în diferite domenii de colaborare pe plan european, 

respectiv a consfătuirii profesionale privind preluarea bunelor practici și a eficientizării modului 

de implementare ale acestora pe plan local și regional. 

Consiliul Județean Harghita este membru activ din anul 1993 în cadrul Adunării 

Regionale Europene (Assembly of European Regions), care reuneşte 270 de regiuni din Europa 

din 33 ţări membre şi 16 organizaţii interregionale. Adunarea Regiunilor Europene a fost 

înfiinţată în anul 1985 şi printre obiectivele sale se numără: 

- Promovarea principiului subsidiarităţii şi a democraţiei regionale; 



- Creşterea influenţei politice a regiunilor în cadrul instituţiilor europene; 

- Sprijinirea regiunilor în procesul european de dezvoltare; 

- Facilitarea cooperării interregionale în Europa; 

- Inițierea și derularea programelor de interes regional, județean și internațional, care 

sprijină membrii Adunării în adunare de informații, în participare la schimburi de 

experiențe și în preluarea bunelor practici existente la nivel european. 

Adunarea Regiunilor Europene îşi desfăşoară activitatea prin Comisiile sale de 

specialitate (Comisia Economică şi Dezvoltare Regională, Comisia Afaceri Sociale şi Sănătate 

Publică, Comisia Cultură, Educaţie şi Cooperare Interregională), implementează programe 

proprii  (Programul Eurodyssée, Programul Ruract etc.), organizează consfătuiri de specialitate, 

seminarii, conferinţe în diverse domenii, academii, traininguri de specialitate, totodată 

organizează anual adunarea generală în cadrul căreia sunt evaluate activităţile şi realizările 

anuale, precum şi consultarea asupra activităţilor, bugetul şi programele plănuite pentru 

următorul an. 

Pe parcursul anilor membrii adunării colaborează în vederea îndeplinirii următoarelor 

obiective majore: promovarea conceptului de democraţie regională în Europa;  întărirea rolului 

regiunilor în procesele politice; realizarea activităţilor de promovare; sprijinirea regiunilor în 

dezvoltarea şi implementarea politicilor regionale; promovarea diversităţii; dezvoltarea 

capacităţii regiunilor pentru a asigura bunăstarea cetăţenilor. 

Datorită statutului de membru, Consiliul Judeţean Harghita a participat la activităţile 

diferitelor comisii de lucru sus menţionate de-a lungul anilor şi alături de regiunile din statele 

membre a Uniunii Europene am desfăşurat programe comune de colaborare cu scopul 

promovării schimbului de experienţă, schimbul stagiarilor, organizării de conferinţe şi seminarii. 

Printre altele, programul Eurodyssée este unul dintre programele de succes al Adunării 

Regiunilor Europene. Începând din anul 1999, Consiliul Judeţean Harghita participă în 

programul Eurodyssée, program al Adunării Regiunilor Europene, prin care tinerii din judeţ pot 

participa la schimburi de experienţe, stagiu, practică în alte ţări, şi sunt primite în judeţ tineri 

din ţările Europei. Scopul programului Eurodyssee îl constituie oferirea tinerilor între 18-30 de 

ani posibilitatea unei experiențe profesionale de 3-7 luni, în regiunile partenere în cadrul 

Adunării Regiunilor Europene, paralel cu oportunitatea de a perfecţiona cunoştinţele de limbi 

străine și de a cunoaște cultura și tradițiile regiunilor aferente. Prin intermediul acestuia, ARE 

contribuie la formarea unei conştiinţe europene, precum şi la crearea unor noi posibilităţi de 

cooperare interregională. La acest program poate să participe orice întreprindere sau instituţie 

care este dispus să trimită şi să primească stagiari în cursul desfășurării programului.  

În continuare, ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală, este o asociație 

dedicată promovării bunei guvernări și a participării cetățenilor la nivel local, care se axează pe 

activități ce facilitează cooperarea dintre autoritățile locale și societatea civilă. ALDA a fost 

înființată în 1999 la inițiativa Consiliului Europei de a coordona și de a sprijini rețeaua agențiilor 

locale pentru democrație, care sunt ONG-uri, care promovează buna guvernare și eficientizarea 



administrației publice locale. Asociația este constituită dintr-o rețea cu 300 de membrii, în 40 

de țări, care sunt societăți civile, locale și regionale. 

ALDA este un actor cheie în domeniul democrației locale, al cetățeniei active și al 

cooperării dintre autoritățile locale și societatea civilă. Majoritatea activităților ALDA se bazează 

pe metoda cooperării descentralizate multilaterale. Această metodă implică o abordare multi-

stakeholder care se axează pe parteneriatele puternice dintre autoritățile locale și organizațiile 

neguvernamentale. Aceste parteneriate creează o sinergie pozitivă și asigură ca obiectivele 

comune să fie atinse într-un mod de succes.  

Pe baza celor sus menționate, activităţile menţionate vizează identificarea partenerilor 

europeni relevanţi în vederea stabilirii de colaborări şi proiecte comune destinate punerii în 

aplicare a obiectivelor de dezvoltare economică a judeţului, precum și de promovare acestuia 

pe plan european și internațional, respectiv colaborări cu reprezentanțe, ambasade, și instituții 

de specialitate din străinătate.  

Printre obiective generale se numără următoarele: 

a) promovarea intereselor şi valorilor culturale, turistice, tradiţionale, arhitecturale, de 

patrimoniu cultural etc. ale judeţului Harghita pe plan european; 

b) identificarea de parteneri europeni relevanţi în vederea stabilirii de colaborări şi 

proiecte comune destinate punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare economico-sociale 

ale judeţului; 

c) intensificarea participării judeţului Harghita la programe europene, precum şi 

accelerarea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare la dispoziţia autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

d) crearea de contacte în vederea menţinerii şi după întoarcerea în ţară a 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita a comunicării eficiente cu reprezentanţii 

instituţiilor responsabile pentru programele şi politicile regionale, a instituţiilor UE, cu 

reprezentanţii provinciilor şi regiunilor europene de la Bruxelles, precum și cu Adunarea 

Regiunilor Europene; 

e) participare la sesiuni de formare şi reuniuni europene, în vederea valorificării 

posibilităţilor oferite de Uniunea Europeană şi îmbunătăţirea performanţelor funcţionarilor 

publici din sectorul administraţiei publice locale al județului Harghita în domeniul afacerilor 

europene, respectiv a activităţilor de reprezentare și de promovare; 

f) preluarea experienţelor pozitive și a bunelor practici ale statelor membre UE și ARE, al 

instituţiilor din ţările membre ale UE în accesarea, utilizarea şi managementul finanţărilor 

nerambursabile europene. 

În vederea derulării optime a reprezentării judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii 

Europene și Adunarea Regiunilor Europene este necesară acoperirea din fondurile la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Harghita a următoarelor cheltuieli aferente deplasării în străinătate, 

respectiv a desfăşurării activităţilor de reprezentare și de promovare pe lângă instituțiile Uniunii 

Europene, ARE și ALDA: 



- Diurna membrilor delegaţiei 

- Bursa de studiu a stagiarilor primiți din partea statelor membre ARE 

- Asigurarea cazării membrilor delegaţiei 

- Cheltuielile de transport 

- Asigurare medicală 

-  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: cursuri de limbri străine, pregătire profesională şi alte 

cheltuieli aferente primirii stagiarilor în judeţul Harghita; cheltuieli de primire a delegaţiilor; 

cheltuieli aferente altor cheltuieli neprevăzute privind deplasările în străinătate, cheltuieli 

aferente promovării județului Harghita, materiale promoţionale şi tradiţionale, transportul 

materialelor şi produselor de promovare şi tradiţionale, cadouri produse protocol, serviciilor 

artistice, serviciilor de design şi editare, taxe de participare la conferinţe, seminarii şi alte 

evenimente de reprezentare, cheltuieli de traducere, precum şi alte asemenea. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin dispoziţie va aproba pentru fiecare 

acţiune în parte componenţa nominală a delegaţiilor, durata deplasării şi alocarea sumelor 

necesare îndeplinirii acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente. 

Având în vedere importanţa acestor activităţi aferente reprezentării şi promovării 

intereselor economice, turistice, a valorilor tradiţionale şi a programelor proprii Consiliului 

Judeţean Harghita pe plan internațional și european, se propune aprobarea programului 

„Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și 

Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2022. 

 

Miercurea Ciuc, 11 noiembrie 2021. 
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