
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                 Anexa nr. 1 
CONSILIUL JUDEŢEAN                la Hotărârea nr.            /2022. 

 
 
 

Descrierea programului 
 
Denumirea instituţiei 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, e-mail 
info@judetulharghita.ro, situl www.judetulharghita.ro.  
 
Denumirea programului: Programul Consiliului Județean Harghita pentru Ziua 
Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2022. 
 
Descrierea succintă a programului: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează anual „Ziua Naţională a Tineretului” conform 
art. 3 al Legii 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului în România. 
Anul 2022 fiind declarat Anul European al Tineretului, în anul 2022 în cadrul acestui 
program se vor organiza diferite activități pentru dezvoltarea, informarea și 
consultarea tinerilor din județul Harghita. 
 
Scopul și obiectivele programului: 
Deoarece tineretul constituie o autentică resursă socială care trebuie valorificată și 
dezvoltată prin politici sociale, economice și educaționale adecvate cerințelor lumii 
contemporane, programul are ca scop formarea, informarea și consultarea tinerilor 
prin diferite mijloace, pentru ca aceștia să poată beneficia de încrederea și sprijinul 
comunității județului Harghita. 
 
Obiectivele programului constau astfel în: 
 

a) informarea şi colaborarea cu tinerii și organizațiile de tineret neguvernamentale  din 
judeţ, sprijinind astfel activitatea acestora, desfăşurată în folosul comunităţilor de pe 
teritoriul judeţului Harghita; 

b) promovarea „Zilei Naţionale a Tineretului”, pentru conştientizarea în rândul 
locuitorilor judeţului a faptului că tinerii au un rol important atât în viaţa judeţului cât 
şi în viaţa de zi cu zi; 

c) promovarea unei participări mai extinse a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea 
acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

d) prezentarea şi mediatizarea diferitelor programe organizate în judeţul Harghita 
pentru grupul ţintă; 



 
 

e) consultarea tinerilor cu privire la proiectele de lege și modificările legislative din 
domeniul tineretului, respectiv la organizarea programelor viitoare pentru tineret; 

f) promovarea voluntariatului în rândul tinerilor; 
g) promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor; 
h) promovarea atragerii și menținerii în județul Harghita a tinerilor talentați, creativi, 

întreprinzători 
i) direcţionarea atenţiei tinerilor către modalităţile de petrecere a timpului liber cât mai 

eficient: voluntariat, sănătate, sport și recreere, creșterea gradului de sensibilizare a 
tinerilor cu privire la importanța activităților în aer liber, drumeții, cunoașterea florei 
și faunei județene; 

j) formarea tinerilor în privinţa consumului de cultură; 
k) dezvoltarea capacității de valorificare a competenţelor şi aptitudinilor obţinute de 

tineri prin intermediul educaţiei formale şi non-formale;  
l) promovarea toleranţei în rândul tinerilor şi acceptării diferenţelor între oameni și 

grupuri. 
 
Aceste obiective se pot realiza prin participarea activă a grupului țintă la 
evenimentele organizate de Consiliul Județean Harghita și instituțiile subordonate 
acestuia în cadrul acestui program.  

 
Activitățile programului:   
Activitățile programului includ organizarea evenimentului închinat aniversării „Zilei 
Naţionale a Tineretului”. În cadrul acestui eveniment vor avea loc activități culturale, 
științifice, sportive, educative, informative sau de formare, prezentări, workshopuri și 
alte activități adresate tinerilor, respectiv diferite acțiuni de colaborare cu organizații 
neguvernamentale de tineret, ca de exemplu: 
-prezentări, workshopuri, activități de dezvoltare a creativității și a comunicării, 
concursuri, activități de tip quiz, mese rotunde, forumuri, conferințe, seminarii cu 
diferite teme pentru tineri (de exemplu: stilul de viață sănătos, consumul de cultură, 
biodiversitatea împrejurimilor, drumeții montane, istoria locală, cultura locală, 
gastronomie, geografia locală, probleme sociale, științe și technologii, politici de 
educație și învățământ, sfaturi de carieră, prezentarea bunelor practici ale 
întreprizătorilor locali tineri, strategii pentru începători prezentare de meșteșuguri și 
meserii etc.) 
-premierea tinerilor harghiteni 
-alte activități inițiative, culturale, științifice, sportive, educative, informative, de 
comunicare, distractive sau de formare, adresate tinerilor. 

 
Bugetul programului: 
Pe baza Anexei nr.       la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.         /2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025, capitolul 67.02.50/20.30.30, a fost aprobat Programul 



 
 

Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita 
pe anul 2022 cu un buget de 35.000 lei, acesta fiind repartizat după cum urmează:  

 
 

                                                                         
Categorii de  cheltuieli 

     
   Suma în 

lei 
servicii de interpretare și traducere cu închiriere 
echipament   de interpretare 

   1.000 

cheltuieli cu servicii catering, cheltuieli cu servicii de 
închiriere sală, cheltuieli cu redactare/editare 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 
 

             
5.000 

cheltuieli cu servicii organizare evenimente (care conține 
cheltuieli cu diferite premii, cheltuieli cu produse birotice și 
de papetărie, cheltuieli cu combustibili și servicii de 
transport persoane și altele) 

29.000 

 
Total cheltuieli: 

      
35.000 
 

 
Durata de desfăşurare a  programului: activități organizate în perioada aprilie-iunie 
2022. 
 
Grupuri țintă: Grupul țintă al programului este constituit din tineri, elevi, studenți, 
respectiv reprezentanți, colaboratori și voluntari ai organizațiilor de tineret din județul 
Harghita. 
 
Rezultate așteptate:  

- dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Județean Harghita, tineri, 
organizații de tineret, respectiv instituții de învățământ 

- organizarea activităților din cadrul programului (activități specifice Zilei Tineretului) 
- activarea a cel puțin 70 de participanți la acest program. 

 
Rezultate obţinute în cadrul programului: 
În anul 2021 în cadrul programului a fost organizat în perioada 4-10 mai 2021 în 
trei localități:  Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu-Secuiesc. La data de 4 mai a 
avut loc deschiderea festivă a evenimentului simultan în cele trei localități, iar 
tinerii harghiteni au avut ocazia să-și exprime opinia lor despre ceea ce înseamnă 



 
 

tinerețea pentru ei, care sunt cele mai mărețe vise, care este mesajul lor către 
lume. În continuare, au avut loc diverse activități organizate pentru tineri ca de 
exemplu expoziție foto a elevilor, forum intercultural pentru tineri cu voluntari 
internaționali, respectiv diferite workshopuri de prezentare a meșteșugurilor.  
La 10 mai a avut loc festivitatea de premiere a tinerilor cu merite deosebite și 
modele demne de urmat pentru comunitatea tânără din județul Harghita: din zona 
Odorhei au fost premiate cu Premiul Promisiunii al Consiliului Județean Harghita 
tinerele Pál Boglárka și Pál Kinga, respectiv Asociația Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács, din zona Ciuc Bartalis Orsolya și Vizoli Zsombor, iar din zona 
Gheorgheni a fost premiat cu premiul Heuréka tânărul Borsos András. 
  
Indicatorii de rezultate ale acestui program pe anul 2021: 

- numărul participanţilor: peste 100 persoane 
- numărul activităților derulate: peste 4 tipuri de activități organizate în cadrul 

programului. 
 
Indicatori de rezultate în anul 2022: 

- numărul scontat al participanţilor la acest program: peste 50 de participanți 
- numărul scontat al activităților derulate sau ale temelor dezbătute în cadrul 

programului: cel puțin 5 activități. 
__________________________________________________________________ 
________________, ________________ 2022. 
      

 
   PREȘEDINTE                            VICEPREȘEDINTE                    DIRECTOR GENERAL               
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