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Referat de aprobare  
privind aprobarea derulării Programului „Academia”, al Consiliului Judeţean Harghita 

pe anii 2022-2024 
 
Programul “Academia” al Consiliului Județean Harghita, aprobat în anii precedenți, 
constă în asumarea responsabilității sociale a consiliului județean, prin crearea unui 
cadru propice în care personajele cheie care reprezintă și au influență la opinia 
localnicilor la nivelul unei comunități, se întâlnesc cu reprezentanţii administraţiei 
publice judeţene, se consfătuiesc și iau decizii de comun acord în privința 
problemelor identificate, au posibilitatea dezbaterii problemelor sociale, prezentarea 
proiectelor de succes și planificarea unor noi proiecte în unitățile administrativ-
teritoriale respective, precum şi posibilitatea aderării la proiectele de interes public 
judeţean. 
 
Importanța acestui program constă în faptul că oferă posibilitate reprezentanţilor 
comunităților locale de a face schimb de idei și de a căpăta experiențe noi de la 
specialiști, personalităţi cunoscute şi recunoscute în diferite domenii.  
 
Derularea Programului “Academia” în anul 2021 a avut de suferit din cauza 
constrângerilor cauzate de pandemia Covid 19, neputând fi organizate întrunirile și 
evenimentele planificate.  
Totodată, partenerii programului sunt unitățile administrativ teritoriale din județul 
Harghita, care doresc în continuare organizarea în cadrul acestui program a diferitelor 
evenimente specifice programului, iar intenția de acestora de a participa ca partener 
în organizarea evenimentelor poate fi semnalată atât la începutul anului, cât și pe 
parcursul acestuia. 
Astfel, necesitatea extinderii perioadei derulării programului provine din dorința de a 
desfășura programul în colaborare cu cât mai multe unități administrative teritoriale, 
ceea ce implicit necesită mult mai mult timp de implementare, deci extinderea 
programului pe mai mulți ani bugetari. De asemenea, rezultatele indirecte ale 
programului se așteaptă să apară după o perioadă mai îndelungată, adică după 
organizarea mai multor întâlniri și evenimente de temele specifice Programului, după 
o perioadă de aproximativ 2-3 ani. 
 
Astfel perioada de derulare a Programului “Academia” necesită extinderea pe o 
perioadă mai mare de un an bugetar, respectiv pe o perioadă de trei ani bugetari.  
 



Prin urmare, se propune modificarea perioadei de desfășurare a programului de la un 
an bugetar, la o perioadă de trei ani, respectiv pe anii 2022-2024, de asemenea, 
modificarea adecvată a bugetului programului, corespunzător pentru fiecare an 
bugetar în parte. 
 
În baza celor menționate mai sus, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea derulării Programului „Academia”, al Consiliului Judeţean Harghita 
pe anii 2022-2024, conform Anexa nr. 1. - Descrierii Programului. 
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