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CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA 
 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 

1. Denumirea instituţiei răspunzătoare de realizarea programului:  Consiliului 
Județean Harghita 

2. Denumirea programului: Program anual de colaborare cu voluntari al Consiliului 
Județean Harghita  

3. Descrierea generală a problemei şi a necesităţii programului  

Programul de colaborare cu voluntari este un program dedicat promovării 
participării active a cetățenilor în viața comunității din județul Harghita pentru a le 
permite acestora să abordeze probleme legate de acțiuni umanitare, mediu 
înconjurător, probleme sociale și altele asemenea. 

Conform art. 6 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat 
în România autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de 
voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor 
capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării 
sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a 
voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale. Art. 7 a Legii nr. 
78/2014 prevede că autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca 
metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat 
în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de 
acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea, 
respectiv se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai organizaţiei-gazdă, pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei 
cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de către voluntari, 
precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi 
impactului social survenit. Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi 
susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în 
data de 5 decembrie a fiecărui an. 
 

1. Scopul: 

Programul are ca scop promovarea voluntariatului pentru implicarea activă a 
voluntarilor în viața comunității din județul Harghita pentru îmbunătățirea calității vieții 
și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea 
efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și 
discriminarea. 

 



2. Obiective:  

- Promovarea voluntariatului și aprecierea muncii prestate de voluntari în folosul 
comunității locale 

- Colaborarea cu centre de voluntariat în vederea dezvoltării si promovării 
voluntariatului 

- Promovarea şi susţinerea organizării de evenimente cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Voluntariatului 

3. Acţiuni: 

- Organizarea de campanii si evenimente de promovare a voluntariatului și de 
apreciere a muncii prestate de voluntari în folosul comunității locale; 

- Organizare de cursuri/seminarii pentru voluntari;  
- Organizare de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului. 

4. Programul activităţilor: 

- anunțarea programului: pregătire de campanii în presă; 
- organizare de întâlniri cu reprezentanţii legali ai centrelor de voluntariat; 
- organizare de seminarii pentru promovarea voluntariatului;  
- organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului. 

 
 

5. Grupuri ţintă: 
 

- cetăţenii care doresc să participe activ la activităţi de voluntariat în 
comunităţile lor, pentru a aborda probleme legate de acţiuni umanitare, 
mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea. 
 

6. Bugetul programului: 
 

Bugetul Program anual de colaborare cu voluntari al Consiliului Județean Harghita 
este de 9.000,00, conform Anexei nr. 2. 
 

7.  Indicatori de rezultate şi eficienţă:  
 
– Campanie de promovare a voluntariatului minim 3 acțuni prin 3 canale de 
comunicare distincte 

– Eveniment cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului 
– Cheltuire fonduri alocate pentru program peste 90% 

 
 
Rezultate preconizate:  
La finalul programului:  



 

- crește nivelul de cunoaștere și înțelegere al rolului implicării cetățenilor în 
viața comunității. 

8. Impact pe termen lung: 

- Implicarea civică duce la creșterea sentimentelor de apartenență și solidaritate, 
dar și la creșterea gradului de implicare a autorităților publice locale în 
susținerea și dezvoltarea comunităților 

- Activitățile de voluntariat pot reprezenta și medii propice de socializare pentru 
tineri 
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      Președinte                                 Director executiv                          Întocmit, 
Borboly Csaba   Szőcs István   Izsák-Székely Judith 
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