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REFERAT DE APROBARE 

 
privind aprobarea derulării Programului multianual de cooperare interetnică și bilingvism 

în administrație pe perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
 

 
Obiectivul principal al programului este îmbunătățirea cooperării interetnice la toate 
nivelurile și atingerea unui anumit nivel de bilingvism în administrația publică locală din 
județ, care în primul rând ar constitui un beneficiu locuitorilor județului Harghita, acesta, 
dar într-un viitor nu prea îndepărtat, va putea constitui un model de bune practici pentru 
conviețuirea diferitelor etnii ducând la cooperarea socială, culturală, administrativă, 
educațională a acestora. 
Programul își propune promovarea în rândul localnicilor şi administraţiei publice locale a 
importanţei conceptului de colaborare, un rol deosebit avându-l acumularea a cât mai 
multor idei, opinii, sugestii, experienţe profesionale în vederea implementării acestora în 
folosul comunităţilor din judeţul Harghita. În această ordine de idei se propune un 
ansamblu de măsuri printre care se numără atât educarea civică timpurie în sensul 
respectării diversității etnice și culturale, cât și elaborarea unui ghid destinat în special 
autorităților administrației publice locale, așa numitul Cod de Bună Conviețuire 
Interetnică, care să conțină propuneri, exemple și măsuri concrete pentru gestionarea 
instituțională a relațiilor interetnice. 
Având în vedere faptul că judeţul Harghita este unul dintre puţinele judeţe din România, 
în care sunt reprezentate mai multe etnii, etnia maghiară având majoritate în acest 
teritoriu faţă de majoritatea naţională, cea română, este importantă identificarea 
programelor, proiectelor şi practicilor bazate pe cooperarea părților interesate.  
Pentru derularea în concret a programului se propune stabilirea a următoarelor acţiuni, 
respectiv pentru care se propune aprobarea bugetului programului de 60,00 mii lei din 
capitolul 67.02.50.:  

1. Servicii pentru realizare de studii: 
a. Organizarea a 4 focus grupuri în județul Harghita prin contractarea 

serviciilor; 
b. Elaborarea unui ghid de bună conviețuire bazat pe analize realizate 

(focus grupuri), analiză care cuprinde toate segmentele problematice, cu 
indicarea unor posibile soluții în acest sens prin contractarea serviciilor; 

geczirenata
Typewritten Text
75263



2. Mediatizarea programului, informarea publicului și diseminarea informațiilor 
obținute. 
 

În baza celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 
Miercurea Ciuc, 01.02.2022. 

 
 
 
Director executiv adjunct       Șef birou 
       Kiss Tímea Gabriella                           Szász Katalin 
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