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Consiliul Județean Harghita 

Raport asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Județean Harghita în 

anul 2021, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

I. Profil organizațional  

VIZIUNEA – VIITORUL 
Pentru un nivel de trai ridicat în județul Harghita! Dezvoltăm o comunitate 
prosperă! 
MISIUNEA – PREZENTUL 
Este în sarcina noastră să dezvoltăm județul Harghita, prin intermediul unei 
instituții deschise și operative! 

În anul 2021, Consiliul Județean Harghita a cuprins următoarele structuri şi 

compartimente de specialitate:  

1. Direcția resurse umane și comunicare: 

 Compartimentul de organizare evenimente şi implementare programe; 

 Compartimentul relații cu mass media si publicații proprii; 

 Compartimentul de identitate vizuală; 

 Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională; 

 Compartimentul reglementări interne; 

 Compartimentul management informatic. 

2. Direcţia management și relații internaționale: 

 Compartimentul management; 

 Compartimentul registratură și managementul performanței (TASK); 

 Compartimentul relaţii internaţionale. 

 Biroul de analiză și sinteză 
 

3. Compartimentul de audit public intern 
 

4. Biroul corp de control 
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5. Direcţia economică: 
 

 Compartimentul buget și monitorizare instituții subordonate;  

 Compartimentul contabilitate și încasare creanțe; 

 Compartimentul de urmărire organizații și programe finanțate; 

 

6. Direcția arhitect șef: 
 

 Compartiment amenajarea teritoriului  G.I.S.;  

 Compartiment urbanism;  

 Compartiment protecţia monumentelor şi patrimoniului construit 

tradiţional; 

 Compartimentul de planificare urbanistică zonală; 

 Compartiment pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor în Județul Harghita”; 

 Compartiment protecția mediului ; 

 Serviciul administrație publică locală, în cadrul căruia sunt organizate și 

funcționează următoarele compartimente:  

- Compartimentul relaţii publice în zona Ciuc; 
- Compartimentul relaţii publice în zona Cristuru-Secuiesc; 
- Compartimentul relaţii publice în zona Odorheiu-Secuiesc; 
- Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni; 
- Compartimentul petiții și informații publice; 
- Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat 

ATOP ; 
- Compartiment arhivă. 

 
7. Direcţia juridică și administraţie publică: 

 

 Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative şi 
contracte; 

 Compartimentul de activitate autoritate tutelară judeţeană; 

 Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții editarea 
monitoarelor oficiale;  

 Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita; 
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8. Direcția generală programe și proiecte: 

 

 Compartimentul urmărire oportunități de finanțare;  

 Compartimentul elaborare proiecte soft din fonduri UE 

 Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE; 

 Compartiment depunere proiecte; 

 Compartimentul de elaborare proiecte de investiții 

 Compartimentul analiză și propuneri programe de dezvoltare; 

 Compartimentul educație și învățământ; 

 Compartiment cultură și turism; 

 Compartiment sănătate; 

 Compartiment tineret și sport; 

 Compartiment programe; 

 Compartiment minoritate rromă;  

 Compartiment relații cu cultele religioase. 
 

9. Direcția generală tehnică: 
 

 Serviciul investiții drumuri județene: 
- Compartimentul investiții drumuri județene; 
- Compartiment administrare drumuri județene; 
- Compartiment tehnic, devize și topografie. 

 Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri județene: 
- Compartimentul siguranța circulației și de avizare; 
- Compartimentul investiții proprii; 
- Compartimentul servicii publice; 
- Compartimentul întreținere drumuri județene. 
-  Compartimentul transport în comun și control. 

 
10. Direcţia generală patrimoniu: 

 

 Serviciul administrativ gospodăresc; 

 Serviciul de deservire  

 Compartimentul administrarea patrimoniului; 

 Compartimentul pentru situații de urgență. 
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11.  Serviciul achiziții publice: 

 

 Compartimentul achiziții publice; 

 Compartimentul urmărire contracte; 

 Compartimentul Unitate de achiziții centralizate. 

 

 

II. Activitatea structurilor de specialitate 
 

1. Direcția resurse umane și comunicare 
 

În anul 2021: 

 Numărul de posturi ocupate: 213 

 Numărul total de posturi disponibile: 27 

 Numărul total de concursuri organizate: 46 

 5 funcții de conducere scoase la concurs, din care 1 rămas neocupat 

 Numărul funcții de conducere exercitate temporar: 5 

 1.855,029 RON venit net mediu pe anul 2021. 
   

În cea ce privește organigrama Consiliului Județean Harghita le găsiți pe următorul 
link:  Organigrama_CJH_Septembrie_2021.pdf (judetulharghita.ro)                       
 

1. Direcţia management și relații internaționale 
 

Biroul de analiză și sinteză: 
 

         Strategiile și planurile de acțiune județene accesând linkul următor: 

STRATEGII/PLANURI DE ACȚIUNE – Grupul de analiză al Consiliului Județean Harghita 

(judetulharghita.ro)  

Compartimentul relaţii internaţionale se ocupă cu următoarele: 
- Înțelegeri/Acorduri de colaborare și de înfrățire cu autorități publice locale 

similare din alte state 
- Înțelegeri de colaborare cu organizații și/sau asociații internaționale sau cele 

din străinătate 
- Alte activități de interes public privind relațiile internaționale al CJH, de ex. 

comunicate de presă. 
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2. Compartimentul de audit public intern 
 

 Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea 

organizațională, pe îmbunătățirea controlului intern, pe managementul riscurilor și 

pe guvernanța corporativă, ar trebui să se pună tot mai mult accent și pe structurile 

de audit public intern. Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de 

audit intern să aibă acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în 

acest scop. 

 La nivelul Consiliului Județean Harghita a fost organizat un Birou de audit 

public intern, care a fost reorganizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita 

nr. 416/2021 în Compartimentul de audit public intern, prevăzut cu un număr de 2 

posturi, aflat în directa subordonare a conducătorului entității. 

 La nivelul Unității Administrativ –Teritoriale a Județului Harghita există un 

număr de 18 entități subordonate, din care - 2 entități subordonate au înființată 

structură proprie de audit intern și 16 entități subordonate.  

Auditul intern este asigurat de către Unitatea Administrativ –Teritorială a Județului 

Harghita pentru următoarele entităţi subordonate:  

 Biblioteca Judeţeană ”Kájoni János” 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Harghita 

 Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea 

 Editura Harghita 

 Centrul Cultural Judeţean Harghita 

 Şcoala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza 

 Editura ”Hargita Népe 

 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor 

 Școala Profesională Specială „Szent Anna” Miercurea Ciuc 

 Spitalul de Psihiatrie Tulgheș 

 Direcţia Județeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita  

 Serviciul Public Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita  

 Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de interes judeţean 

 Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita 
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 La nivelul Unității Administrativ –Teritoriale a Județului Harghita în anul 2021, 

conform Planului anual de audit actualizat, s-au aprobat un număr de 8 misiuni de 

asigurare, din care 2 au fost misiuni ad-hoc.  

            În cadrul misiunilor de asigurare au fost abordate următoarele domenii: 

resurse umane, bugetar, SCIM și alte domenii.  

 Misiunile de audit public intern desfășurate în cursul anului 2021 la nivelul 

Unității Administrativ Teritoriale a Județului Harghita și la entitățile subordonate, au 

asigurat creșterea gradului de control deținut asupra activităților pe care aceste 

entități le desfășoară. Prin recomandările formulate a fost îmbunătățit modul de 

utilizare a fondurilor alocate. 

          După cum s-a definit de instituțiile abilitate, activitatea Compartimentul de 

audit public intern al UATJ Harghita, ca activitate funcțional independentă și 

obiectivă, prin recomandările formulate, asigură conducerea entității de buna 

administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, astfel perfecționând activitățile 

desfășurate în cadrul entității. Astfel ajută entitatea publică să își îndeplinească 

obiectivele, prin îmbunătățirea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, 

controlului și proceselor de administrare. 

 
 

3. Biroul corp de control  
 
          Având în vedere ca Biroul corp de control este structura funcționlă din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Județean Harghita, are ca obiect de activitate 
investigarea unor nereguli sau iregularități ca urmare a nerespectării cadrului 
normativ, al încălcării codului procedural constând în erori, omisiuni sau greșeli 
neintenționate cu posibile prejudicii, semnalate de către auditorii publici interni și 
externi în cursul misiunilor efectuate.  
 
        Ca una dintre cele mai importante structuri a Consiliului Județean Harghita, 
Biroul corp de control are următoarele atribuții:  

- Evaluarea corectă și reală a cauzelor, care au determinat neregulile;  

- Constată contravențiile și aplică sancțiuni prevăzute de lege;  

- Elaborează informări și rapoarte, prezintă propuneri de eliminare a 
disfuncționalităților semnalate la acțiunile de control;  

- Adoptă măsuri necesare diminuării efectelor negative asupra funcționării 
aparatului de specialitate a Consiliului Județean;  
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- Ajută managementul entității publice să realizeze obiectivele privind 
eficacitatea și eficiența funcționării acesteia;  

- Protejează fondurile publice;  

- Respectă legile și deciziile conducerii. 
 

 

În cursul anului 2021 Biroul corp de control a efectuat 13 acțiuni de 
control/informare/documentare cu privire la activitatea instituțiilor 
subordonate/finanțate din bugetul local al Consiliului Județean Harghita și propria 
structură.  
        Obiectivele acțiunilor de control au fost următoarele:  

- deficiențe în documentațiile de construcție a drumurilor, control efectuat la 
Direcția generală tehnică;  

- verificarea stadiului lucrărilor de construcție a drumurilor, control efectuat la 
Direcția generală tehnică;  

- verificarea activității și a situației economico-financiară a Școlii Populare de 
Artă și Meserii „Vámszer Géza”;  

- verificarea dispozițiilor de șantier emise pentru lucrările de reamenajare și 
extindere Spital Corp C;  

- analiza deficitului bugetar a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita;  

- verificarea documentației de atribuire în urma contestației la UIP SIMD 
Harghita;  

- compararea caietului de sarcini contestat cu cel în curs de actualizare, realizat 
de către UIP SIMD Harghita. 

 

4. Direcția economică: 

Raport privind bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Județean Harghita pe 

anul 2021 

            Bugetul general de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita a fost 

aprobată prin Hotărârea nr. 59/2021, privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 – 2024, cu 

modificările și completările ulterioare şi defalcat pe trimestre prin Dispoziţia 

Preşedintelui nr. 357/2021, privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi 

cheltuielilor aprobate în bugetul Judeţului Harghita pe anul 2021, cu modificările și 

completările ulterioare.  
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La data de 31 decembrie 2021, în urma încheierii anului financiar, după 

efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul de stat s-a procedat împreună cu 

Trezoreria Statului la stabilirea rezultatului execuției bugetului local, pe secțiuni, 

astfel au fost realizate următoarele venituri: 

Venituri pe anul 2021 în mii lei 

venituri fiscale (tva, imp. pe venit) 174.168,74    

venituri nefiscale 6.236,70 

venituri din capital 15,98      

subvenţii 25.008,78      

sume primite de la ue 4.732,62      

Total 210.162,82      

 
      

Veniturile se împart în venituri secțiunii de funcționare și venituri secțiunii de 

dezvoltare, după cum urmează: 

 
mii lei 

Veniturile încasate al secțiunii de funcționare 
în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

149.264,65 

Veniturile încasate al secțiunii de dezvoltare 
în perioada 01.01. 2021 – 31.12. 2021 

60.898,17 

 

Se poate observa, că din totalul veniturilor, suma de 174.168,74 mii lei, având 

cea mai mare pondere de 82,87% provine din veniturile fiscale. Această categorie de 

venituri se compune din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate 

din taxa pe valoare adăugată, respectiv taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi, și are următoarea structură:         

Venituri fiscale    aprobat initial 
 H.C.J.Hr 59/2021    

 Contul de executie  

T.V.A. pt. echilibrare  37.168,00 lei 54.265,00 lei 

T.V.A.  Pt. cheltuieli descentralizate  59.837,00 lei 56.398,79 lei 

Cote defalcate din impozitul pe venit 14%  39.869,00 lei 41.714,81 lei 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri  

10.065,00 lei 14.798,99 lei 

Altele  6.520,00 lei 6.991,15 lei 

Total  153.459,00 lei 174.168,74 lei 
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A doua categorie a veniturilor care are o pondere semnificativă de mare din 

veniturile totale al Consiliului Județean Harghita o constituie subvențiile în sumă 

totală de 25.008,78 mii lei, care se compune din următoarele: 

Subvenții în mii lei 

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare 
Locală 

10.304,16 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 

8.459,00 

Subvenţii primite din Fondul de intervenţie 2.966,00 

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea 
sănătății 

1.368,51 

Alte subvenții 1.358,18 

Total 24.455,85 

 

       Bugetul local al judeţului Harghita a fost aprobat pe anul 2021, la partea de 

cheltuieli  cu un deficit de 32.312.000,00 lei. Prin art. 12 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Harghita nr. 59/2021, privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului Harghita pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022 – 2024, a fost aprobată 

utilizarea excedentului anilor precedenţi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2020 în sumă totală de 33.312.008,83 lei, din care, suma de 32.312.000,00 lei 

ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 

județului Harghita şi suma de 1.000.008,83 lei pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă pe anul 2021. 

-funcționare: 

 mii lei 

Veniturile încasate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 149.264,65 

Plăţi efectuate în perioada 01.01.2021 – 31.12. 2021 148.635,13 

Excedentul buget local SF rezultat la finele anului 2021 629,52 
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-dezvoltare:               

 mii lei 

Veniturile încasate în perioada 01.01. 2021 – 31.12. 2021 60.898,17 

Plăţi efectuate în perioada 01.01. 2021 – 31.12. 2021 78.142,53  

Deficitul buget local SD rezultat la finele anului 2021 -17.244,36 

 

La partea de cheltuieli execuția bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Harghita 

pe anul 2021 a fost executat prin efectuarea următoarelor plăți:  

Clasificatia economică  mii lei  % 

Titlul I. Cheltuieli de personal 76.771,00 33,85 

Titlul II. Bunuri şi servicii  37.375,14 16,07 

Titlul III. Dobânzi  56,61 0,02 

Titlul VI. Transferuri între unităţi ale administraţiei 19.921,05 8,56 

Titlul IX. Asistenţă socială  3.696,73 1,59 

TITLUL X.  Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 

5.547,75 2,38 

Titlul X. Alte cheltuieli 18.834,37 8,10 

Titlul XII. Active nefinanciare 62.067,15 26,68 

Titlul XIII. Active financiare 3.307,00 1,42 

Titlul XVII. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 

-799,14 -0,34 

Total 226.777,66   

 
         În tabelul de mai sus se pot vizualiza cheltuielile grupate după natura şi efectul 
lor economic. Se poate observa, ca cea mai mare pondere a cheltuielilor s-a efectuat 
la cheltuieli de personal. Această categorie de cheltuială include de pe lângă 
cheltuielile Consiliului Județean Harghita, cheltuielile a mai multor instituții 
subordonate unde Consiliul Județean Harghita trebuie să include în bugetul de 
venituri și cheltuieli, cheltuielile de personal, cum ar fi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita (49.190,16 mii lei), etc. Bugetul de venituri și 
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cheltuieli al Consiliului Județean Harghita  precum și execuția bugetului, așa cum s-a 
procedat și la venituri, se împart în două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare 
în care sunt incluse cheltuielile necesare funcționării instituției, și secțiunea de 
dezvoltare care presupune finanțarea obiectivelor de investiții.  
 
Cheltuielile pe clasificația funcțională: 
 

Clasificația funcțională mii lei 

30% TRANSPORTURI 70.478,08 

26% ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 62.525,42 

17% AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 40.176,18 

12% CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 29.891,31 

4% SĂNĂTATE 10.620,49 

2% ÎNVĂŢĂMÂNT 4.902,32 

2% ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.057,14 

0,84% ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 1.962,11 

0,03% PROTECŢIA MEDIULUI 72,95 

0,29% ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 680,43 

0,08% APĂRARE 190,47 

0,07% ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 164,15 

0,02% TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 56,61 

 
         Prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 privind 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, din excedentul 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 al județului Harghita, a 
fost aprobată acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 
17.244.360,34 lei din excedentul bugetului local din anii precedenți rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar 2021.  
În urma regularizării contului din exercițiul anului 2021 a rezultat un excedent de 

16.697.165,48 lei, astfel:  

Excedentul anilor precedenți 33.312.008,83 lei 

Excedentul secțiunii de funcționare pe anul 2021 629.516,99 lei 

Deficitul secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 -17.244.360,34 lei 

TOTAL excedentul anilor precedenți  16.697.165,48 lei 
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5. Direcția arhitect șef  

Direcția Arhitect şef este structura de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean, și care asigură relația cu autoritățile 

locale din județ, reprezentarea Consiliului Judeţean Harghita în regiunile județului, 

Direcția arhitect șef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene iar în scopul 

atingerii obiectivelor principale și îndeplinirii atribuțiilor legale aflate în 

responsabilitate arhitectului-șef și/sau structurii de specialitate din subordinea 

acestuia, activitățile sunt desfășurate la nivelulcompartimentelor după cum urmează:  

Compartimentul urbanism 

În anul 2021 au fost emise:  

 198  Certificate de urbanism 

 27 Aviz arhitectului șef 

 27 Aviz de oportunitate  

 46 Autorizații de construire 

 7 Autorizații de demolare 

 308  Avizul structurii de specialitate pentru CU și AC/AD 

În anul 2021 am participat la următoarele ședințe organizate: 

 13 ședințe CTE 

 10 ședinte CTATU 

Activitate în grupuri de lucru în anul 2021:  

În anul 2021 colegii din cadrul direcției au participat la 22 ședințe a  grupului de 

lucru: Accesarea oportunităților de finanțare din PNRR și fonduri structurale 

Proiecte de hotărâri depuse în anul 2021:  în anul 2021 au fost depuse 11 proiecte de 

hotărâri pentru aprobarea și derularea programelor proprii. 
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Propuneri legislative:  

În anul 2021 au fost înaintate propuneri, puncte de vedere, observații și planuri de 

management către UNCJR și ministere de resort în cazul a două teme.  

Compartimentul protecția monumentelor istorice 

Programul de protecție a monumentelor istorice în anul 2021 

Scopul programului este conservarea patrimoniului construit al județului 

Harghita, oferirea sprijinului financiar pentru elaborarea proiectelor de restaurare al 

monumentelor istorice din județ. Începând din 2004 Consiliul Județean prin acest 

program susține renovarea monumentelor.  

În anul 2021, Consiliul Județean Harghita a contribuit la renovarea a 18 clădiri 

clasate în valoare de 982.315,00 lei, după cum urmează: 

Zona Ciuc:  

 Continuarea lucrărilor de reabilitare a bisericii romano-catolice din Misentea   

 Sprijin financiar pentru pregătirea proiectului privind renovarea  zidului 

bisericii romano-catolice din Sânmartin 

 Continuarea cercetărilor arheologice și sprijinirea lucrărilor de drenaj extern la 

biserica romano-catolică din Cozmeni 

 Lucrări de reparații la zidul de incintă a bisericii romano-catolică din Nicolești  

 Reparații la zidul de incintă a bisericii romano-catolice Sfânta Maria Mică din 

Racu 

Zona Odorheiu Secuiesc: 

 Renovarea ferestrelor Bisericii Unitariene din Odorheiu Secuiesc 

 Restaurarea ansamblului bisericii reformate din Feliceni, amenajarea 

exterioară, renovarea zidului de împrejmuire 

 Restaurarea bisericii reformate din Mujna, sprijin pentru renovarea fațadei 

 Renovarea ansamblului bisericii reformate din Lutița 

 Renovarea ansamblului bisericii reformate din Mătișeni 
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 Sprijin pentru un studiu preliminar pentru renovarea bisericii reformate din 

Cristuru Secuiesc 

 Proiectarea lucrărilor de renovare a bisericii reformate din Tăureni 

 Sprijin pentru pregătirea unui proiect tehnic de restaurare a Atelierului 

Fotografic Kováts din Odorheiu Secuiesc 

Zona Gheorgheni:  

 Reparația bisericii romano-catolice Sf. Nicolae din Gheorgheni 

 Renovarea zidului ansamblului bisericii armeano-catolic din Gheorgheni 

 Renovarea fațadei casei parohiale armeano-catolice din Gheorgheni 

 Renovarea acoperișului Mănăstirii Franciscană din Lăzarea 

 Proiectarea lucrărilor de restaurare/conservare a bisericii romano-catolice din 

Lăzarea( monument istoric) 

Program arheologic în  anul 2021 

        Scopul programului este sprijinirea săpăturilor arheologice și continuarea 

cercetărilor arheologice.  

        În anul 2021, Consiliul Județean Harghita a contribuit și sprijinit următoarele 

lucrări arheologice:  

 Împreună cu Muzeul Secuiesc din Miercurea Ciuc, cercetarea ruinelor cetății 

Pogányvár din Racu și a sitului Vasfúvó din Miercurea Ciuc 

 Împreună cu Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc, continuarea 

cercetărilor asupra cetății Székely-támadt 

 Împreună cu Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni explorarea sitului 

"Școala Kőhídi" din Ditrău 

 Cercetarea taberei romane - castellum de la Inlăceni împreună cu Muzeul 

Molnár István din Cristuru Secuiesc 
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Programul de protecție a imaginii satului în anul 2021 

       Scopul programului este inventarierea și promovarea patrimoniului construit și 

conservarea arhitecturii tradiționale a satului. 

În anul 2021 în cadrul programului:  

 Am actualizat și extins site-ul https://szekelyfold-360.ro/, au fost adăugate 

încă 10 situri, astfel în prezent se poate vizita online 59 de situri din județul 

Harghita   

 A fost actualizat și site-ul https://epitettorokseg.ro/, unde au fost încărcate 

studiile privind imaginea satelor din ultimii ani, precum și harta virtuală a 

monumentelor, totodată se lucrează la o fișă virtuală a monumentelor, care 

poate fi completată cu fotografii și date.  

Compartimentul PUZ 

Pe parcursul anilor, începând cu anul 2012 până în prezent, punctul de vedere 

al UAT-urilor, composesoratelor și proprietarilor de teren, referitor la planul de 

dezvoltare și reglementări urbanistice, s-a schimbat radical și au intervenit modificări 

în legislație specifică. Prin urmare a fost reziliat contractul de servicii cu Vallum S.R.L. 

în scopul elaborării Planului Urbanistic Zonal Munții Harghita și am început discuții cu 

părțile interesate cu privire la actualizarea planului.  

Am continuat discuțiile, împreună cu ADI Csomad Balvanyos, cu UAT-urile 

implicate în Planul Urbanistic Zonal Ciomatu-Mare Lacul Sf. Ana în vederea finalizării 

proiectului, analizând obstacolele întâmpinate în planul precedent. 

Am început discuțiile cu privire la elaborarea Plan Urbanistic Zonal Hășmașu 

Mare, împreună cu ADI Hășmașu Mare, pentru realizarea pistei de biciclete la 

Gheorgheni până la Lacu Roșu, pentru amenajarea zonei Cascada Jávárdi în comuna 

Lunca de Jos și în scopul unei telegondole din vârful Hășmașu Mare.  

Compartimentul de gestionare a deșeurilor 

          În anul 2021 au fost desfășurate următoarele activități de către Unitatea de 
management al proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor”: 

         Imediat ce documentația Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 
Remetea a fost retrasă de pe site-ul SEAP, în ianuarie 2021, în urma revizuirii 
comentariilor a început actualizarea documentației. Întrucât stația de sortare din 
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Sânsimion nu a fost introdusă ca și proprietate în documentația de atribuire, am 
început preluarea proprietății către consiliul județean pentru ca în următoarea 
procedură de achiziție publică să o putem include ca proprietate publică al Consiliului 
Județean Harghita Stația de sortare de la Sînsimion. 

          Actualizarea documentației a început cu o îmbunătățire a Caietului de sarcini, în 
care am făcut o serie de modificări. Aceste schimbări au fost urmate de o analiză 
economică cuprinzătoare a întregului sistem. Am întocmit o analiză de cost pentru 
sistemul de management al deșeurilor, separat pentru Centrul de management al 
deșeurilor de la Remetea și separat pentru colectare și transport. Din aceste calcule 
am putut estima costurile sistemului de management al deșeurilor. 

         Între timp, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor a intrat în faza finală, în 
care noutățile au fost deja introduse și adoptate printr-o hotărâre a consiliului din 
luna mai, conform Hotărârii Consiliului Județean nr.168/2021. 

         A urmat o analiză cuprinzătoare a modelului de contract pentru atribuirea 
contractului de concesiune pentru operarea Centrului de Management al deșeurilor 
de la Remetea, cu ajutorul Direcției Juridice, unde întregul contract a fost adaptat 
Sistemului județean de gestionarea a deșeurilor din județul Harghita. În acest timp, 
ne-am dat seama de mai multe lucruri, care necesită schimbare și aprobare de la 
Ministerul Fondurilor Europene. Mai exact, vorbim despre comasarea contractelor de 
colectare și transport, introducerea managementului deșeurilor bazat pe greutate și 
utilizarea cantităților de deșeuri raportate și măsurate în documentație. Aici am luat 
legătura cu ministrul Mediului, care ne-a ajutat să negociem propunerile noastre de 
schimbare cu specialiștii de la Ministerul Fondurilor Europene. Ministerul ne-a 
solicitat documentele care să susțină cererile noastre. Aceste documente trebuiau 
actualizate: Analiză cost-beneficiu, Studiu de fezabilitate etc. Documente au fost 
întocmite și revizuite împreună cu colegii de la UIP SMID, fără a recurge la niciun 
consultant. Între timp, am început să vizităm primăriile pentru a prezenta noul 
sistem, întrucât va avea loc o schimbare semnificativă în gestionarea deșeurilor 
pentru perioada următoare. 

        Acest pachet de documente a fost trimis la Minister în primele zile ale lunii 
august. În timp ce așteptam un răspuns, am început să actualizăm Caietul de sarcini și 
atașamentele modelului de contract. La mijlocul lunii august au sosit o serie de 
modificări ale legii deșeurilor, ducând din nou la modificări în Caietul de sarcini și 
modelul contractului, precum și în anexele acestora. În legislație s-a schimbat 
regulamentul de depozitare a deșeurilor, care a impus modificări ale documentelor. 
La sfârșitul lunii septembrie a sosit aprobarea de la Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene de Infrastructură Mare. 
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         Pachetul actualizat de documente a fost pregătit pentru a aproba prin hotărâre 
a Consiliului Județean Harghita, astfel încât să poată fi re-listat pe pagina de achiziții, 
după decizie. Hotărârea Consiliului a fost adoptată la începutul lunii octombrie, având 
nr. 412/04.oct.2021. 

         La finalizarea acestei activități am început să pregătim o documentație pentru o 
stație mecanică de tratare a deșeurilor (stație TMB), să căutăm o firmă de 
consultanță potrivită și să întocmim documentația de licitație. 

        Între timp, am introdus cele 2 achiziții publice în buget, precum și în programul 
anual de achiziții publice. 

        Când am terminat documentațiile prezentate mai sus, în toamnă au fost 
liberalizate prețurile la purtătorii de energie și au trebuit revizuite analizele cost-
beneficiu în sistemul de management al deșeurilor, întrucât prețurile la energie și 
combustibili au crescut semnificativ. 

       La finalul acestei activități, am re-înaintat pachetul de documente pentru 
aprobare prin Hotărâre la Consiliu Județean. Odată ce acest dosar modificat a fost 
adoptat, achiziția publică pentru contractul de concesiune poate fi reînceput. A fost 
adoptată hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 508/17.dec.2021, pentru 
aprobarea documentației. În plus, împreună cu ADI SIMD Harghita, se lucrează la 
întocmirea documentației de atribuire pentru colectarea și transportul deșeurilor.  

Alte activități desfășurate în anul 2021: 
- a fost realizată documentația de atribuire a Școlii speciale ”Sf. Ana” precum   

Regulamentul pentru concurs de soluții înaintat Consiliului Județean Harghita 
pentru aprobare; 

- pregătire documentație și înaintare către Consiliul Județean Harghita pentru a 
adopta hotărâri în diferite cazuri (ex. protecția monumentelor, aprobare 
PLAM, documentație pentru neutralizarea cadavrelor animaliere, etc.) 

- întocmirea diferitelor puncte de vedere al CJH la solicitarea APM Harghita, 
conform prevederile art. 6 alin. (5) al Legii nr. 292/2018 și art. 10 alin. (2) al 
Anexei 5 la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice și private.  
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Compartimentului protecția mediului 

- organizarea și participarea la ședințe și/sau corespondențe cu reprezentanții 

instituțiilor în domeniul protecției mediului și cu instituțiile și sectoarele implicate în 

menținerea și dezvoltarea capitalului biocultural al județului Harghita; 

- elaborarea punctelor de vedere la planuri de management, măsuri de 

conservare/regulamente/rapoarte anuale de monitorizare elaborate; 

- formarea grupului de lucru în vederea finalizării planului de menținere a calității 

aerului conform Disp. nr. 272/2021 

- coordonarea activității grupului de lucru pentru inițierea și dezvoltarea mișcării școala 

de pădure în județul Harghita; 

- coordonarea grupului de consultare pe tema COVID-19 a Consiliului Județean 

Harghita; 

- participare în grupul de lucru pentru gospodărirea durabilă a peisajelor culturale în 

cadrul județului Harghita; 

- elaborarea comunicatelor de presă/postări pe rețelele de socializare în domeniul 

protecția mediului; 

- baze de date constituite/actualizate în domeniul protecția mediului; 

- organizarea acțiunilor de educarea ecologică a populației organizate în domeniul 

protecția mediului; 

- rezolvarea reclamațiilor primite din teritoriu privind protecția mediului și a 

biodiversității; 

- ședințe și/sau corespondențe cu ministerul de resort și cu instituțiile de specialitate 

din  domeniu; 

- elaborarea analizelor, sintezelor pe probleme în domeniul protecția mediului; 

- pregătirea materialelor cu ocazia participării domnului președinte la diferite întruniri, 

simpozioane, mese rotunde, întâlniri oficiale; 

- consultanță de specialitate pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliilor locale din județ; 

- participare la realizarea proiectul european FRiDGE; 

- inițierea Acordului de cadru nr. 353841/2021 cu Facultatea UBB Cluj Napoca și 

participare la activitățile conform acordului; 

- participare la organizarea evenimentelor pe tema conflictelor om-carnivore mari, 

elaborarea unui material privind propunerile pentru rezolvarea acestor conflicte; 

- elaborarea propunerilor de modificări de legi în domeniul protecției mediului. 
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Serviciul administrație publică locală 

 

Compartimentele relaţii publice din cele patru zone geografice exercită următoarele 
atribuţii: 
- colaborează permanent cu autoritățile administrativ teritoriale şi transmit 

informaţiile primite de la ministerele de resort; 
- asigură relaţii şi informaţii, în conformitate cu regulile generale stabilite de 

Consiliul Judeţean Harghita cu privire la activitatea autorităţii administrației 
publice judeţene precum şi despre activitatea serviciilor din subordinea sau sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Harghita, persoanelor fizice şi juridice, 
organizaţiilor neguvernamentale; 

- oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima punctele de vedere privind 
administraţia publică; 

- asigură transmiterea petiţiilor şi a problemelor ridicate de cetăţeni în 
audienţele la Consiliul Judeţean Harghita în vederea înregistrării acestora, 
conform metodologiei; 

- colaborează permanent cu structurile de specialitate din aparatul Consiliului 
Judeţean Harghita; 

- primeşte cererile înaintate Consiliului Judeţean Harghita, referitore la 
certificate de urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

- aduce la cunoştinţa celor în cauză rezultatul sau modalitatea de soluţionare a 
problemelor pentru care au depus cereri; 

- înaintează către compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Harghita, proiectele depuse, la compartimentele de relaţii publice zonale de 
către diferite entităţi din zonă. 

- în timpul iernii vor solicita date şi informaţii de la autorităţile administraţiei 
publice locale – primarii sau reprezentanţii acestora cu privire la starea în care 
se află drumurile judeţene în zonele de competenţă din punctul de vedere al 
deszăpezirii, informaţii pe care le comunică compartimentului de resort din 
cadrul Direcţiei generale tehnice. 

- elaborează calendarul de evenimente săptămânale, lunare în zonă şi îl 
înaintează prin intermediul Direcţiei Arhitect șef Direcţiei management și relații 
internaționale din cadrul Consiliului Judeţean Harghita. În acest scop țin 
legătura și cu reprezentanții societății civile, și actualizează baze de date cu 
informații privind situația socială, economică și financiară al unităților 
administrativ-teritoriale din zonă; 

- evenimente ale căror organizare poate cădea în sarcina Compartimentelor de 
relaţii publice sunt: întâlniri, seminarii, mese rotunde, conferinţe, inaugurări şi 
alte evenimente când sunt solicitate expres prin Serviciul administrație publică 
locală de către Direcţia management și relații internaționale, respectiv Direcția 
resurse umane și comunicare din cadrul Consiliului Judeţean Harghita; 
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- Organizează și răspunde de deplasările externe la diferite evenimente – târguri, 
expoziții, programe culturale și alte asemenea – ale personalului desemnat de 
către președintele Consiliului Județean Harghita din cadrul direcției proprii și, 
după caz al Consiliului Județean Harghita, elaborând documentele de deplasare 
necesare, respectiv elaborează și răspunde pentru documentele privind 
decontările deplasărilor efectuate, cu excepția deplasărilor în străinătate 
finanțate prin proiecte UE, acestea fiind organizate și efectuate de către 
Unitățile de Implementare a Proiectelor respective.  

- Asigură valorificarea și implementarea rezultatelor deplasărilor în străinătate a 
persoanelor mandatate din cadrul direcției proprii, în colaborare cu direcțiile și 
compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Harghita, urmărirea și 
vizarea acestora din punct de vedere profesional fiind efectuată de către 
Compartimentul de relații internaționale din cadrul Direcției management și 
relații internaționale. 

- În colaborare cu Direcția management și relații internaționale, organizează 
programe comune cu parteneri internaționali – evenimente, târguri, expoziții, 
programe culturale și alte asemenea - din străinătate, respectiv contribuie, în 
domeniul de activitate al direcției proprii, la desfășurarea în bune condiții a 
întâlnirilor cu delegații din străinătate în județul Harghita.  

- În cazul organizării primirii delegațiilor din străinătate și a deplasărilor în 
străinătate la evenimente comune, răspunde de prezentarea elementelor de 
marketing ale județului Harghita, organizarea programului de vizită, respectiv 
de achiziționarea materialelor și produselor informative și de promovare 
necesare cu acest scop, în colaborare cu Direcția management și relații 
internaționale, respectiv Direcția resurse umane și comunicare.  

- Colaborează cu toate consiliile locale din județul Harghita în domeniul relațiilor 
internaționale, acordând sprijin la cererea acestora, în colaborare cu direcțiile 
de specialitate ale Consiliului Județean Harghita. 

- Ține evidența relațiilor de înfrățire a administrațiilor publice locale din județul 
Harghita 

 
În cursul anului 2021: 
 

 Consiliul Județean Harghita a contribuit la următoarele Programe de cooperare 
al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor 
religioase:  

 
 În căutarea fericirii 
 Procesul doliului 
 Bazele conducerii în spirit creștin 
 Pe urmele episcopului Marton Aron 
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 Pelerinaj privind îmbogățirea vieții spirituale, întărirea identității 
comunitare 

 Tabăra Familiilor -Școala părinților din Lueta 
 Întâlnirea tineretului catolic - CSIT 2021 
 Mariapolis 2021 
 Tabăra familiilor pentru asistenți pastorali și voluntarii parohiilor 
 Program de formare pentru educația copiilor - Young Children and Worship 
 Conferința Liga Femeilor în cadrul Protopopiatului Unitarian Odorheiu 

Secuiesc 
 Tabără pentru elevii confirmați și tineri unitarieni 
 Întâlnirea Unitarienilor din Biserica Unitariană Maghiară la Băile Szejke 
 Conferință pentru curatorii și presbiteri din Protopopiatul Unitarian 

Odorheiu Secuiesc  
 Participare la Congersul Euharistic International de la Budapesta, 10-12 

septembrie 2021 
 Participare la Congresul Euharistic International de la Budapesta, 5-12 

septembrie 2021 
 Participare la Congersul Euharistic International de la Budapesta, 10-12 

septembrie 2021 
 

 5 proiecte BGA câștigate 

 35 deplasări externe efectuate 

 

Compartiment petiții și informații publice: 

 

      În cursul anului 2021 au fost adresate Consiliului Judeţean Harghita şi înregistrate 

în Registrul special în total 103 petiții, cereri, sesizări  din care 45 cereri au fost 

adresate în baza Legii 544/2001 şi 58 petiţii, sesizări pe diferite domenii, după cum 

urmează: 

Cereri în baza legii nr.544/2001: 

1. Numărul total de 
solicitări de informaţii 
de interes public 

În funcţie de solicitant 
 

După modalitatea de adresare 

 De la 
persoane 
fizice 

De la 
persoane 
juridice 

Pe suport 
de hârtie 

Pe suport 
electronic 

verbal 

45 15 30 2 43 - 
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Departajare pe domenii de interes  

 a) Utilizarea banilor publici 
(contracte,investiţii, cheltuieli etc.)                                                        

12 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor 
instituţiei publice 

14 

c) Acte normative, reglementări 4 

d) Activitatea liderilor instituţiei 0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a 
Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: 14 

 Acord semnat pentru numire; 

 Autorizație de construcție, certificate 
de urbanism 

 Certificate de încadrare în grad de 
handicap 

 Declarații de avere și de interese 

 Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc 

 Pagube produse de urși 

 Procese verbale, rapoarte de avizare 

 Violența domestică 

 Dreptul la un mediu sănătos 

 Animale hoinare 

 Trasee turistice 

 Siguranța rutieră 

 Expropriere în localitatea Gheorgheni 
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Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

Motivul 
respinge-
rii 

  Departajate pe domenii de interese 

Exceptate 
conform 
legii 

Informaţii 
inexistent
e 

Alte motive  
(cu 
precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
public 
(contracte, 
investiţii, 
cheltuieli, 
etc.) 

A B C D Altele(se 
precizează care) 

1      1               -       - - - - - 1 
Acordul semnat 
de către 
domnul K. B 
pentru numirea 
conducerii 
interimare a 
Centrului 
Cultural și de 
Arte Lăzarea 

 Numărul de reclamaţii administrative la adresa 
instituţiei | publice în baza Legii nr. 544/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Numărul de plângeri în instanţă la adresa 
instituţiei în baza  Legii nr. 544/2001, cu 
modificările şi  completările ulterioare 

Soluţionate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluţionare 

Total Soluţionate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluţionare 

Total 

- - -- -      - -     - - 

 

Petiții: 

1. Numărul 
total de petiții  

În funcţie de solicitant 
 

După modalitatea de adresare 

 De la persoane 
fizice 

De la instituții 
publice 

Pe suport de 
hârtie 

Pe suport 
electronic 

verbal 

58 49 9 21 37 - 

 

 

 



 

24 
 

Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat ATOP 

       Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism independent cu rol 

consultativ, fără personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu 

judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în scopul asigurării 

bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea 

administrativ-teritorială în care funcţionează. 

 

      Scopul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este să asigure, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat 

de siguranţă şi securitate publică 

        Conform prevederilor H.G. 787/2002 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Harghita s-a reorganizat în data de 28 iunie 2021 și îşi desfăşoară activitatea în trei 

comisii de lucru: 

- Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii; 

- Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă 

minimali; 

- Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 

drepturile omului. 

            Conform Hotărârii CJH nr.229/2021 privind validarea desemnării nominale 

membrilor  Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita, ATOP 

Harghita se întruneşte de 2 ori pe lună, o dată în comisiile reunite, ocazie cu care se 

stabileşte ordinea de zi pentru şedinţele ordinare sau extraordinare şi în şedinţă 

ordinară în care se dezbat punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mandatul membrilor Autorității Teritorială de Ordine Publică Harghita este 

determinat pentru o perioadă de 4 ani şi valabil până la următoarele alegeri locale, 

conform legii.   
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Componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Harghita: 

Președinte: 

                  Dl. Sándor Barna – consilier județean; 

 Membrii:    

1. Dl. Petres Sándor – subprefect al județului Harghita; 
2. Dl. Iordan Mircea-Ștefan – inspector șef al Inspectoratului de Poliție al 

Județului Harghita; 
3. Dl. Mindru Marin  – reprezentantul Corpului Național al polițiștilor; 
4.   Dl. Cimpoieșu Stelian - inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Oltul al județului Harghita; 
5.   Dl. Iamandi Dan – inspector șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Harghita. 
6. Dl. Solyom László – consilier județean; 
7. Dl. Szentes Antal  - consilier județean; 
8. Dl.  Kolumbán Dávid  - consilier județean; 
9. Dl.  Dobrean Teodor - Constantin - consilier județean; 
10. Dl. Hîrlav Costin - consilier județean; 
11. Dl. Becze István – reprezentant al comunității în zona Ciuc; 
12. Dl. Melles Előd – reprezentant al comunității în zona Gheorgheni; 
13. Dl. Klein László – reprezentant al comunității în zona Odorhei; 

 

        Lucrările de secretariat ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului 

Harghita este asigurat de Direcția arhitect șef – Compartimentul de colaborare 

interjudețeană și secretariat ATOP. 

       Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Harghita, beneficiază de o indemnizație în cuantum de 20% din 

indemnizația brută a Președintelui Consiliului Județean Harghita. 

      Pentru buna desfăşurare a activităţii a celor trei comisii, în cursul anului 2021 au 

fost convocate/ţinute 12 ședinţe. Din care ședință plen 6 și 6 ședinţă pentru comisii 

reunite.  

      În luna iulie a fost aprobat Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de 

Ordine  Publică Harghita.  
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          Majoritatea problemelor abordate în şedinţe este legată de prezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi 

securitatea publică, problemele reclamate s-au referit la comportamentul neadecvat 

şi deranjant al familiilor de rromi, care s-a reflectat în deosebi prin, furturi, tulburarea 

liniştii celorlalţi cetăţeni care locuiesc în imediata apropiere, acţiuni  care au dus la 

comiterea unor fapte contravenţionale. Pentru aceste fapte au fost invitați la ședințe 

primarii municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, împreună cu șefii de 

poliție, reprezentanții poliției locale și paza civilă după caz, pentru dezbaterea și 

analizarea climatului ordinei publice, în localitatea respectivă. 

- Între ordinea de zi a ședinței a mai analizat:  

 lipsa agenților de poliție din comuna Cozmeni; 

 prevenirea consumului de droguri la adolescenți; 

 situații conflictuale cu romii în comuna Sânmartin; 

 Program Pilot de siguranță rutieră pentru elevii și liceenii din județul 
Harghita; 

 atacurile de urși în județul Harghita; 

 campania de vaccinare a populației din mediul rural cu ajutorul 

caravanelor de vaccinare. 

Arhiva Consiliului Judeţean Harghita:  

      Conţine documente care datează din 1968 până în prezent. Majoritatea 

documentelor au termen de păstrare permanent, altele având diferite termene de 

păstrare. Fondul arhivistic al Consiliului Judeţean Harghita conţine peste 1000 metri 

liniari de documente, şi este format din următoarele tipuri de documente:  

• Decizii ale Consiliului Popular al judeţului Harghita, ale Primăriei judeţului Harghita 
şi ale Prefecturii judeţului Harghita;  

• Autorizaţii de construire;  
• Decrete de expropriere şi documentaţiile aferente;  
• Dosare personale ale angajaţilor; 
• Planuri de dezvoltare economică ale judeţului;  
• Hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita;  
• Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita; 
• State de plată ale drepturilor salariale ale angajaţilor; 
• Documente contabile, etc.  
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        Sediul arhivei îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind 

formată din: 3 depozite şi un birou, amenajate conform Legii nr. 16/1996 (dotate cu 

stingătoare contra incendiilor, grilaj metalic la uşa de acces, perdele parasolare la 

ferestre, detector de fum).  

Principalele atribuţii ale arhivistului sunt următoarele: 

       Eliberarea de adeverinţe şi copii după actele aflate în păstrare, cu aprobarea 

secretarului judeţului, pe bază de cerere scrisă, precum: 

• adeverinţe şi acte doveditoare privind calcularea, respectiv recalcularea pensiei; 
• acte doveditoare privind revendicarea proprietăţii; 
• decrete de expropriere; 
• procese verbale de evaluare; 
• decizii ale Consiliului Popular al judeţului Harghita, ale Primăriei judeţului Harghita 

şi ale Prefecturii judeţului Harghita; 
• autorizaţii de construire; 
• autorizaţii de demolare; etc. 

 
      Au fost cercetate aproximativ 1500 de dosare, registre, inventare pentru 

rezolvarea a 44 de cereri depuse. 

       Verificarea şi preluarea pe bază de inventar a documentelor create de 

compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

(au fost preluate 500 de dosare). 

       Au fost puse la dispoziţia compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al CJH, precum şi persoanelor juridice şi fizice interesate a 

documentelor din arhivă, cu respectarea Legii nr. 16/1996 (212 de solicitări). 

      Acordarea sprijinului compartimentelor aparatului de specialitate pentru 

îndosarierea actelor; 

      Acordarea sprijinului instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita 

precum și ADI pentru întocmirea dosarelor și a nomenclatorului arhivistic; 

      Coordonarea și îndrumarea activităţii elevilor din cadrul Liceului Tehnologic 

,,Joannes Kajoni’’din Miercurea Ciuc; 

      Asigurarea ordinii şi curăţeniei în depozitele de arhivă. 
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În anul 2021 am participat la următoarele ședințe organizate: 

 13 ședințe CTE 

 10 ședinte CTATU 

Activitate în grupuri de lucru în anul 2021:  

În anul 2021 colegii din cadrul direcției au participat la 22 ședințe a  grupului de 

lucru: Accesarea oportunităților de finanțare din PNRR și fonduri structurale 

Proiecte de hotărâri depuse în anul 2021:  în anul 2021 au fost depuse 21 proiecte de 

hotărâri pentru aprobarea și derularea programelor proprii. 

Propuneri legislative:  

În anul 2021 au fost înaintate propuneri, puncte de vedere, observații și planuri de 

management către UNCJR și ministere de resort în cazul a două teme.  

 

6. Direcţia juridică și administraţie publică: 
 

       În ceea ce privește activitatea de reprezentare a instituţiei în faţa instanţelor de 
judecată, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, Județul Harghita, prin Consiliul 
Judeţean Harghita, a fost reprezentat în faţa instanţelor de judecată, de către 
consilierii juridici din cadrul Direcției juridice și administrație publică, în 167 de litigii, 
în diferite faze de judecată – fond, apel, recurs.  
 
      Din cele 167 litigii, - a căror obiecte sunt achiziții publice, plângere 
contravențională, pretenții, procedura insolvenței, anulare act administrativ, acțiune 
în constatare, litigii privind funcționarii publici, drepturi protecție socială, minori și 
familie, drepturi bănești etc. -, în anul 2021 au fost finalizate 122, din care 20 au fost 
pierdute și 102 câștigate. 
  
       În privința proiectelor de acte administrative arătăm că în anul 2021 au fost 
adoptate 551 hotărâri, din care 72 fiind cu caracter normativ au fost anunțate în mod 
public, și 1416 dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Harghita din care 86 
fiind cu caracter normativ, iar 1330 cu caracter individual.  
Totodată, Compartimentul de activități de autoritate tutelară a inițiat în anul 2021 un 
număr total de 68 de proiecte de dispoziții având ca subiect exercitarea drepturilor și 
obligațiilor părintești. 
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7. Direcția generală programe și proiecte: 
 

Raport Departament Sănătate – 2021 

I. Principalele evenimente și investiții ale anului 2021: 

Începutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 la centrul de vaccinare al 

Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

În ianuarie a început vaccinarea anti-Covid-19 al personalului sanitar de la  

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, după care s-a continuat cu vaccinarea 

populației, ajungând până la peste 10.000 doze de vaccin administrate în 2021 la 

centrul de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

Extindere UPU 

 Un alt pas pentru construirea unei Unități de Primire Urgențe de ultimă 

generație:  

Unitatea de Primire Urgențe (UPU) se extinde printr-o lucrare în valoare de 

aproape 15 milioane de euro. 

Consiliul Județean Harghita a aprobat în luna februarie 2021 asocierea cu 

Compania Națională de Investiții, contract semnat de Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Dl. Cseke Attila 

Centru de Intervenție Cardiologică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc 

Uniunea Democrată Maghiară din România a anunțat că Fundatia Mens Sana a 

primit un sprijin important din partea guvernului Ungariei. Cu acest sprijin se va 

realiza un centru de intervenție cardiologică la Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc. 

Centru de Epilepsie și EEG 

Un aparat EEG a fost predat secției Neurologie în mai 2021 și s-a deschis 

Centrul de Epilepsie și EEG la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

Conferința de presă despre planurile referitoare la Centrul de Cardiologie 

Intervențională 

Planurile de înființare a unui Centru de Cardiologie Intervențională la 

Miercurea Ciuc cu sprijinul guvernului Ungar și contribuția Fundației Mens Sana și 
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UDMR a fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă, organizată cu participarea 

miniștrilor UDMR pe 1 aprilie, la Miercurea Ciuc. 

Noi oportunități, noi perspective în formare și cercetare științifică: laborator 

de cercetare și diagnostică moleculară și lansarea specialității de  asistent generalist 

la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc 

O sesiune științifică a fost organizată de Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc, Universitatea Sapientia și Consiliul Doctoral al Universității din Pécs în 

data de 23 aprilie 2021.  

La inițiativa Spitalului  Județean de Urgență Miercurea Ciuc și a Consiliului 

Județean Harghita, planificarea și lansarea specialității de asistent medical generalist  

cu studii superioare în limba maghiară  la Universitatea Sapientia a devenit o 

prioritate.  

În conformitate cu acordul profesional încheiat între Universitatea Sapientia și 

Universitatea  Semmelweis, părțile se străduiesc să  finalizeze  acreditarea specialității 

la Universitatea Sapientia cât mai curând posibil. Universitatea Semmelweis  s-a 

angajat să accepte  pentru început formarea în formă de educație la distanță  

Finanțare semnificativă pentru proiectul Covid-19 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Consiliul Județean Harghita au 

câștigat finanțare pentru proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de 

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc”. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare din 

fonduri ai Uniunii Europene de către Ministerul Fondurilor Europene și înseamnă 

finanțare eligibilă de 19.281.472 lei pentru Spitalul Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc. Proiectul se desfășoară pe perioada 01 februarie 2020 și 31 decembrie 2021 

Ediția a V-a al Zilelor Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

La conferința organizată  la sediul din Miercurea Ciuc al Universității Sapientia 

în perioada 1-4 iulie 2021 de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Consiliul 

Județean Harghita și Colegiul Teritorial Harghita al Medicilor au participat medici și 

asistenți, 70 lectori și s-au susținut 80 de prezentări științifice și workshopuri. Lectorii 

au sosit nu numai din  zonă și din alte orașe universitare din țară, ci și din Ungaria, și 

chiar am avut un specialist din Anglia. 
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     50 de ani de la inaugurarea clădirii Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

În data de 5 august, la Palatul administrativ a avut loc evenimentul festiv 

pentru marcarea celor 50 ani de la inaugurarea clădirii Spitalului Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc și s-au acordat mai multe premii pentru recunoașterea meritelor celor 

care de-a lungul anilor au lucrat în spital. S-au acordat medalii Márton Áron pentru 

foștii directori de spital. 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea băilor tradiționale din Sântimbru-Băi 

Pe 8 septembrie, Consiliul Județean Harghita a prezentat în cadrul unui 

webinar un proiect comun al Consiliului Județean Harghita, Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc și al Comunei Sântimbru privind reabilitarea, modernizarea și 

dotarea băilor tradiționale din Sântimbru-Băi. La începutul lunii septembrie, în cadrul 

ședinței lunare, Consiliul Județean Harghita și Comuna Sântimbru au aprobat 

asocierea pentru implementarea acestui proiect. 

Centru de senologie 

În septembrie s-a inaugurat în clădirea policlinicii centrul de senologie înființat 

la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, unde se efectuează examinare 

mamară completă. Pe lângă efectuarea de radiografii ale sânului, acest aparat 

efectuează și tomosinteză și este capabil să afișeze leziunea sânului în 3D. 

Heliport 

Lucrările de construcție a heliportului au început în septembrie anul 2020 și s-

au finalizat aproape în întregime până la sfârșitul acestui an : s-a finalizat suprafața de 

aterizare și au fost amplasate indicatoarele și luminile de semnalizare. După 

racordarea instalațiilor electrice centralizate, heliportul poate fi inaugurat în prima 

jumătate a anului 2022.  

Astfel Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc va fi al treilea spital 

județean de urgență din țară, unde va fi disponibilă o astfel de facilitate pentru a 

putea oferi servicii medicale de înaltă calitate pacienților.  

Noul bloc operator 

Lucrările la noul bloc operator au continuat și anul acesta : casa scării de 

evacuare a fost finalizată în proporție de 90%, s-au continuat lucrările interioare și 

montarea de gips-carton în săli, s-a instalat centrala de tratare a aerului, chillerul și 

tablourile generale, iar modificările necesare la planul de construcție au progresat.  
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Anul viitor se vor continua lucrările de montare a ușilor în sălile de operație și 

instalarea ventilatoarelor și a tavanului suflant. 

Posibilitate de screening mamar la Centrul de Sănătate Vlăhița: 

La Centrul de Sănătate Vlăhița a fost pus în funcțiune aparatul mamograf care 

până la deschiderea centrului de senologie a deservit Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc. În acest fel s-a deschis posibilitatea screeningului mamar și pentru 

pacienții din zona Vlăhița 

Analize medicale în sistem ambulator: 

Laboratorul de analize medicale al Spitalului Județean de Urgență Miercurea 

Ciuc și-a început activitatea și în sistem ambulatoriu: la etajul întâi al policlinicii s-a 

deschis punctul de recoltare al laboratorului. 

II. Investiții : 

Extindere-modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc 

Extinderea Unității de Primiri Urgențe (UPU) va avea loc pe amplasamentul 

Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc pe o suprafață de 1955 m2, pe 5 

nivele: 2 nivele de subsol, parter șu 2 etaje. 

La subsol va funcționa centrul de radiologie și imaginistică, vor fi amenajate 

depozite, o centrală termică și arhiva. 

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) va funcționa la parter.  

La etaj vor fi amenajate birouri și săli de ședință și se va desfășura activitate 

administrativă. Acolo va avea loc și biblioteca spitalului. 

Valoarea investișiei este de 70,4 milioane lei, din care aportul Consiliului 

Județean Harghita este de 3,73 milioane lei pentru realizarea lucrărilor de amenajare 

externă și renovarea rețelei de apă, electricitate și gaze. 

În 2021 CNI a început procedurile de achiziție publică pentru această investiție, 

în 2022 va fi gata Proiectul Tehnic și vor începe lucrările.  

Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din 

Miercurea-Ciuc 

La parterul și etajul 1 al Policlinicii din Miercurea-Ciuc vor fi demarate 

următoarele lucrări:  
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- Lucrări de reabilitare termică 

- Lucrări de maenajare interioară 

- Renovarea sistemului de încălzire, de alimentare cu apă caldă și a 

sistemului de climatizare 

- Modernizarea instalației de iluminat aferente clădirii 

- Lucrări privind iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces 

Valoarea investiției este de 21 milionae lei, din care aportul Consiliului 

Județean Harghita este de 720 mii lei, care va fi alocată lucrărilor de amenajare 

exterioară și modernizarea racordurilor de apă, electricitate și gaze.  

În 2021 CNI a început procedurile de achiziție publică. Lucrările au fost 

 atribuite Viaduct SRL. Planul tehnic va fi finalizat în 2022 și vor începe lucrările. 

Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase al 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc 

Pe o suprafață de 3730 m2, pe 3 etaje se va realiza construcția noii clădiri 

pentru secțiile Pneumologie și Boli Infecțioase al Spitalului Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc. Secțiile de Pneumologie și Boli Infecțioase vor fi amplasate pe parter 

și 2 etaje, în aripi separate.   

Valoarea investiției este de 71 milioane lei din care aportul Consiliului Județean 

Harghita este de 3,05 milioane lei, care va fi alocată lucrărilor de amenajare 

 exterioară și modernizarea racordurilor de apă, electricitate și gaze.

În 2021 CNI a început procedurile de achiziție publică.  Evaluarea ofertelor este 

în curs, au fost depuse 6 oferte. Planul tehnic va fi finalizat în 2022 și vor începe 

 lucrările. 

Realizarea Studiului de fezabilitatea și demararea achiziției publice de către 

A.N.L. pentru P.T.+ Execuție locuințe de serviciu 

În anul 2021 am solicitat de la Agenția Naţională pentru Locuințe ”  în cadrul 

Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu”, realizarea obiectivului de investiții 

privind  Construirea unei clădiri cu regim de înălțime P+2E+M cu 24 apartamente 

pentru cadre medicale în județul Harghita , municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes 

László, la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 

Valoarea investiției este de 11,5 milioane lei, din care aportul Consiliului 

Județean Harghita este de 3,2  milioane lei, care va fi alocată lucrărilor de amenajare 

exterioară și modernizarea racordurilor de apă, electricitate și gaze. 
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"Construcţia de În anul 2022 va fi finalizat Studiul de Fezabilitate pentru 

locuinţe de serviciu”, și CNI va  începe procedurile de achiziții publice pentru 

proiectare și construcție. 

Extindere clădire Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc (CORP NOU 

S+D+P+4E)  (Faza S.F.) 

Noua clădire (S+D+P+4E) va avea loc pe amplasamentul Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc pe o suprafață de 1800 m2 pe 7 nivele: subsol, pivniță, parter 

 și 4 etaje.

- Subsol: garaj subteran și spațiu de depozitare pentru materiale 

- Pivniță: farmacie, kineoterapie, radiologie și secția de radioterapie 

- Parte: depozit de deșeuri periculoare, spitalizarea de zi, secțiea de 

psihiatrie 

- Etajul 1: pediatrie 

- Etajul 2: pediatrie, gastroenetrologie 

- Etajul 3: medicină internă 

- Etajul 4: dermato-venerologie, kineoterapie, reumatologie 

Valoarea toatală a investișiei este de 87,5 milioane lei, se lucrează pe Studiul 

de fezabilitate, care va fi finalizat în 2022. Cererea de fianțare a fost depusă la CNI.   

Consolidare și reabilitare Corp A + B al Spitalului Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc (Faza D.A.L.I.) 

Consolidarea și reabilitarea Corpului A + B al Spitalului Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc  cuprinde următoarele lucrări: 

- întărirea membranelor din beton armat 

- întărirea grinzilor 

- consolidarea plăcilor 

- lucrări de reabilitare termică  

Valoarea totală al investiției este de 87,5  milionae lei cu TVA – este în curs 

realizarea DALI. Solicitarea de finanțare este depus la C.N.I. și este inclus în Lista de 

sinteză.  
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Studiul de fezabilitate va fi finalizat în 2022 și va fi predat către CNI pentru 

implementare.  

Reabilitarea și modernizarea Centrului de sănătate Sânmartin 

Reabilitarea și modernizarea Centrului de sănătate Sânmartin, care va avea 

următoarele servicii: 

 - centru de reabilitare neuro-psihisomatică pentru copii,  

- grădinița și bucătărie 

- centru maternal 

- centru de plasament de tip familial pentru nou-născuți abandonați 

- centru de zi și grădiniță 

- centru de educație  

Valoarea totală a investițșiei este de 5,38 milioane lei. Cererea de finanțare a 

fost depusă la CNI și este inclus în Lista de sinteză. 

În 2022 se va finaliza Proiectul Tehnic și va fi predat către CNI pentru 

implementare.  

 

Programul Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anul 2021, al 

Consiliului Judeţean Harghita  

Programul Promovarea valorilor familiale şi culturale al Consiliului Judeţean 

Harghita promovează valorile și tradițiile familiei cu scopul consolidării familiilor, iar 

prin aceasta, a întregii comunități, contribuind astfel la preîntâmpinarea unor 

probleme identificate în acest domeniu.  

Grupul țintă al programului sunt membrii familiilor din județul Harghita, 

beneficiarii indirecți fiind organizațiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ și 

alți actori care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Harghita. 
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În anul 2021 în cadrul în cadrul programului Promovarea valorilor familiale şi 

culturale pe anii 2021 al Consiliului Judeţean Harghita au fost organizate următoarele 

evenimente: 

-evenimentul “Ziua tradițiilor culturale a familiilor si copiilor din județul 

Harghita” la data de 2 iunie 2021 în incinta clădirii sediului Consiliului Județean 

Harghita din Miercurea-Ciuc, cu diferite activități adresate familiilor și copiilor:, 

activități meșteșugărești pentru copii, spectacol cu cântece pentru copii, teatru de 

păpuși și concert interactiv pentru familii, prezentare de instrumente musicale etc.  

-evenimentul „Familii harghitene în mișcare” organizat la data de 22 octombrie 

2021, în Gheorgheni cu diferite activități organizate familiilor participante ca de 

exemplu activități de cântece și jocuri populare prezentate interactiv. 

În cadrul acestui program funcționează Grupul de lucru pentru coordonarea 

derulării programelor și activităților Consiliului Județean Harghita și ale unităților 

subordonate destinate sprijinirii directe sau indirecte ale familiilor din județul 

Harghita, având ca scop sprijinirea și coordonarea derulării proiectelor și programelor 

destinate bunăstării familiilor din județul Harghita, colaborând în acest scop cu 

instituții și organizații din diferite domenii de specialitate, ca de exemplu  domeniul 

administrației publice locale, colaborând cu consiliile locale din județul Harghita și cu 

instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita, în vederea sprijinirii acestora în 

activitățile lor destinate familiilor, ca de exemplu organizarea și funcționarea creșelor, 

ale programelor afterschool, respectiv ale altor programe culturale, sociale, de 

educație și de sport destinate familiilor;  domeniul societății civile, colaborând cu 

asociații și fundații din județul Harghita, în vederea sprijinirii acestora în activitatea 

lor destinată familiilor;  domeniul sănătății, colaborând cu instituții și organizații din 

județul Harghita în vederea sprijinirii acestora în programe destinate familiilor prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita;  domeniul 

cultelor religioase, colaborând cu diferite culte religioase în activitățile  lor destinate 

familiilor harghitene;  domeniul lobby, în vederea efectuării propunerilor pentru 

influențarea favorabilă ale unor decizii politice care privesc domeniul familiilor, 

domeniul asistenței și consilierii juridice referitoare la activitatea grupului de lucru, 

asistență în formularea propunerilor de modificare a reglementărilor legale din 

domeniul familial;  urmărirea derulării programelor Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Harghita în domeniul serviciilor de asistență socială 

destinate familiilor; urmărirea  programelor Consiliului Județean Harghita și ale 

instituțiilor subordonate destinate sprijinirii directe sau indirecte ale familiilor din 
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județul Harghita; sprijinirea și coordonarea derulării proiectelor și programelor 

destinate bunăstării familiilor prin promovarea importanței dezvoltării timpurii a 

copiilor și a intervenţiei timpurii, respectiv promovarea valorilor şi criteriilor care 

asigură o viaţă sănătoasă şi un mediu familial sănătos și ale metodelor de 

diagnosticare şi de reabilitare;    respectiv domeniul elaborării obiectivelor prioritare 

de realizat în domeniul sprijinirii familiilor și coordonarea realizării acestora. 

Programul Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a 

Tineretului în județul Harghita pe anul 2021 

Consiliul Judeţean Harghita organizează anual „Ziua Naţională a 

Tineretului” conform art. 3 al Legii 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a 

Tineretului în România.  

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; 
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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 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. 

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 
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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. 

Programul de sprijinire a culturii și vieții sociale a comunităților de etnie 

romă în județul Harghita pe anul 2021 

Scopul programului este obţinerea unor rezultate mai bune în acţiunile ce 

vizează îmbunătăţirea relaţiilor intersociale în localităţile judeţului Harghita cu 

pondere mare de etnie romă, identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă a 

stărilor conflictuale susceptibile care generează violenţă familială, comunitară sau 

interetnică. 

Un alt scop este promovarea conceptului de colaborare între organele 

administraţiei publice locale şi comunitatea romă în judeţul Harghita, a întăririi 

relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii 

comunităților de etnie rome, a atragerii atenţiei asupra necesităţii parteneriatelor 

pentru rezolvarea problemelor sociale ale judeţului Harghita. 

Obiectivul principal al programului constă în sprijinirea culturii şi vieţii sociale 

comunităților de etnie romă din județul Harghita în vederea eliminării stereotipurilor, 

prejudecăţilor, pentru a înlesni schimbarea  mentalității oamenilor, a opiniei publice 

cu privire la etnia romă pe baza principiilor toleranţei şi solidarităţii sociale.  

Alte obiective de urmărit de către Consiliul Judeţean Harghita cu privire la 

problemele    comunităților de etnie romă sunt  următoarele : 

- Instituţionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica 

romilor şi responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea 

măsurilor concrete de îmbunătăţire a situaţiei cetăţenilor români de etnie romă; 

- Sprijinirea formării şi promovării unei elite intelectuale şi economice din 

rândul locuitorilor de etnie romă, care să capete în viitor rolul de facilitator al 

politicilor de integrare socială şi de modernizare; 
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- Stimularea participării locuitorilor de etnie romă la programe sectoriale de 

asistenţă şi dezvoltare comunitară pentru a se conecta la viaţa economică, socială, 

educaţională, culturală şi politică a societăţi; 

- Prevenirea discriminării instituţionale şi sociale a cetăţenilor români de etnie 

romă în accesul acestora la serviciile oferite de societate, sensibilizarea funcţionarilor 

din instituţiile publice centrale şi locale în vederea eliminării stereotipurilor, 

prejudecăţilor și a prevenirii discriminării cetăţenilor români de etnie romă;  

- Asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru locuitorii de 

etnie romă, în vederea atingerii unui standard decent de viaţă. 

În vederea atingerii scopului și obiectivelor programului vor fi organizate 

diferite activități tradițonale culturale specifice comunităților de etnie romă în 

vederea promovării tradițiilor culturale ale locuitorilor de etnie romă, respectiv 

evenimente de informare, forumuri, conferinţe etc. cu teme specifice acestor 

comunități, cu scopul dezbaterii problemelor sociale şi culturale cu ajutorul unor 

specialiști din domeniu. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, a fost organizată la Miercurea-Ciuc, în 

perioada 7-10 aprilie 2021, o conferință cu intenția de obținerea unor noi perspective 

asupra practicilor internaționale legate de combaterea sărăciei și incluziunea socială a 

comunităților rome, prin invitarea unor specialiști în domeniu. 

Alegerea datei evenimentului nu este întâmplătoare, întrucât a fost sărbătorită 

cea de-a cincizecea aniversare a primului Congres Mondial al Romilor în perioada 7-

10 aprilie 2021. Totodată, evenimentul nefericit al incendiului din 7 ianuarie care a 

afectat comunitatea romă din strada Șumuleu, Miercurea Ciuc, a scos în prim-plan 

numeroase probleme cu care se confruntă atât această comunitate cât și conducerea 

instituțiilor harghitene. 

Astfel, în cadrul acestui program, în colaborare cu Grupul de lucru pentru 

îmbunătățirea situației romilor și combaterea sărăciei din județul Harghita a fost 

organizat evenimentul într-o formă hibridă, astfel o parte dintre participanți erau 

prezenți la eveniment în mod fizic, iar alții au putut participa online. În medie, 50 de 

persoane au participat fizic la programele zilnice ale evenimentului, în timp ce peste 

1.000 de persoane au urmărit emisiunile online. Pe durata conferinței, am oferit 

participanților traduceri în 3 limbi atât la fața locului, cât și online. 

Evenimentul de patru zile a început cu o vizită pe teren la comunitatea romă și 

strada Șumuleu, Miercurea-Ciuc, iar mai departe programul inclus în total 22 de 

prezentări 2 sesiuni plenare și 2 ateliere (workshop-uri) cu tematici din domeniul 
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educației, sănătății, locuințe, politici sociale și diferite metodologii și bune practici 

naționale și internaționale, referitoare la domeniul îmbunătățirii situației 

comunităților romilor și combaterii sărăciei.  

În continuare, o zi întreagă a fost dedicată programelor culturale specifice 

comunităților rome. În cadrul acestor programe culturale au avut loc prezentări 

legate de cultura romă cu scopul promovării culturii comunităților romilor și a 

sensibilizării societății majoritare, a avut loc o prezentare a meșteșugurilor artizanale 

tradiționale specifice etniei rome și o expoziție de fotografii despre comunitățile 

romilor. 

În cadrul ședințelor plenare și a atelierelor de lucru s-au făcut următoarele 

constatări cu privire la situația comunităților de etnie romă: 

-Situația comunităților romilor marginalizate și expuse la risc de sărăcie 

profundă  nu poate fi considerată excepțională, ci este consecința diferitelor 

manifestări și procese sociale, politice și economice; 

-Există o lipsă generală de locuințe sociale și lipsa recunoașterii 

dreptului locativ, ca și drept constituțional; 

-În majoritatea cazurilor, rata părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor 

romi cu dezavantaje multiple este ridicată, datorită efectelor structurii 

instituționale, al contextului familial, ale diferențelor culturale și mecanismelor 

de excludere informală; 

-În ceea ce privește sănătatea, aceste comunități sunt expuse unui risc 

mult mai mari de îmbolnăvire din cauza barierelor infrastructurale, sociale și 

structurale; 

-Lipsesc sau sunt incomplete politicile de specialitate din domeniul 

incluziunii sociale; 

-Lipsește dialogul interetnic și/sau este de calitate și eficacitate 

inadecvată. 

Schimbările structurale necesare din domeniul politicilor de specialitate pot fi 

facilitate și realizate prin abordări de specialitate, cum ar fi tehnicile restorative sau 

abordarea participativă. Toate acestea, pe lângă reinterpretarea politicilor sociale, 

necesită sprijin financiar serios și responsabilitate din partea tuturor actorilor.  

În concluzie, sunt necesare studii și cercetări sociologice aprofundate pentru a 

analiza  situația socio-economică a comunităților marginalizate aflate în situație de 
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risc de sărăcie profundă din județul Harghita, pentru a identifica posibilitățile, 

eventual schimbările structurale necesare din domeniul politicilor de specialitate.   

În afara de evenimentul descris mai sus, la inițiativa Consiliului Județean 

Harghita, în colaborare cu Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza a 

județului Harghita, și în anul 2021 numeroase copii etnie romă din localitatea 

Cozmeni, județul Harghita au beneficiat de ore săptămânale de muzică cu instrument 

(vioară) și ore de teorie cu predare colectivă pentru ridicarea nivelului de educație 

artistică. 

De asemenea, la data de 28 octombrie 2021, cu ocazia Săptămânii europene a 

regiunilor și orașelor, organizat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția 

Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene,  Consiliul 

Județean Harghita în colaborare cu Grupul de lucru pentru îmbunătățirea situației 

romilor și combaterea sărăciei din județul Harghita a organizat workshopul online 

“Care este viitorul comunităților aflate în situație sărăcie profundă din Europa?” la 

care au participat specialiști din domeniul incluziunii sociale a comunităților aflate în 

situație de risc de sărăcie profundă și reprezentanți ai actorilor de decizie.  

În urma incendiului amplu din localitatea Miercurea-Ciuc, strada Șumuleu nr. 

33 în ianuarie 2021, o parte a comunității de etnie romă din strada Șumuleu afectate 

a fost mutată provizoriu în incinta Arenei Erőss Zsolt din Miercurea-Ciuc în cadrul unei 

intervenții de criză. Această intervenție a fost desfășurată în urma colaborării a 

numeroaselor instituții și organizații neguvernamentale, iar Consiliul Județean 

Harghita, în colaborare cu Grupul de lucru pentru îmbunătățirea situației romilor și 

combaterea sărăciei din județul Harghita a asigurat în perioada ianuarie-aprilie 2021 

coordonarea unor activități sociale de specialitate, în continuare a participat în 

managementul acestui proces timp de șase luni, organizând 7 ședințe de lucru și 15 

consultări individuale, tot în această perioadă a facilitat și realizarea sondajului social 

asupra tuturor gospodăriilor din comunitatea Șumuleu nr. 33. În următoarele două 

luni a organizat 6 ședințe de lucru tip coaching de specialitate pentru prevenirea 

fenomenului de „burn out” în favoarea specialiștilor și voluntarilor implicate în 

procesul de intervenție de criză. De asemenea, a contribuit la  facilitarea întemeierii 

unor parteneriate pentru realizarea activităților de pastorație a comunităților de 

etnie romă din localitățile regiunii Ciucului de Jos. 

Având în vedere concluziile formulate în urma activităților desfășurate în 

cadrul acestui program și în colaborare cu Grupul de lucru pentru îmbunătățirea 

situației romilor și combaterea sărăciei din județul Harghita din cadrul Consiliului 
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Județean Harghita, colaborând cu sociologi și alți specialiști din domeniul social, au 

fost realizate 72 de interviuri în 13 localități afectate de probleme sociale, respectiv 

27 de discuții cu grupuri ale diferitelor personaje cheie în tema analizei situației și 

combaterii sărăciei referitoare la aceste comunități, iar pe baza acestora a fost 

elaborat o hartă a situației sociale din județul Harghita respectiv a fost elaborat 

documentul de studiu social intitulat “Cercetări sociologice a situației socio-

economice a comunităților marginalizate aflate în situație de risc de sărăcie profundă 

din județul Harghita”, cu analiza comunităților aflate în situație de risc de sărăcie 

profundă și posibilitățile de dezvoltare socială, culturală și economică a acestor 

comunități.  

Programul Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale 

și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2021 

Scopul și obiectivele programului: promovarea și încurajarea consumului 

produselor agroalimentare locale care contribuie la alimentația sănătoasă a 

locuitorilor, dar și dezvoltarea relațiilor dintre producătorii de agroalimente locali, 

stimularea acestora pentru obținerea unor produse calitativ superioare, protejarea 

patrimoniului cultural și culinar al județului Harghita, respectiv îmbunătățirea educației 

de formare profesională cu profil de agricultură, pe termen lung. 

Potrivit prevederilor legale, consiliile judeţene au atribuţii importante în 

domeniul dezvoltării economico-sociale a judeţului, totodată  aceștia, prin calitatea lor 

de autorităţi ai administraţiei publice locale trebuie să îşi asume responsabilităţile 

sociale şi prin derularea de alte activităţi care le revin potrivit legii în acest domeniu. 

Astfel, prin numeroase programe și proiecte derulate de Consiliul Județean 

Harghita și de instituțiile sale subordonate, se promovează păstrarea tradițiilor locale, 

stilul de viață sănătos, importanța activităților culturale tradiționale, ale 

meșteșugurilor populare, importanța consumării produselor locale sănătoase, toate 

acestea în vederea consolidării și dezvoltării comunității județului Harghita.  

Legea nr. 168/2017, art. 3, alin. (1) și (2) prevede instituirea zilei de 10 

octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești, care  poate fi 

organizată de către autoritățile publice centrale și locale și de celelalte instituții ale 

statului, de către societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin organizarea și/sau 

participarea la programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau 

științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării 

încrederii consumatorului. Autoritățile administrației centrale și locale pot acorda 
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sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării 

în bune condiții a manifestărilor, în limita alocațiilor bugetare aprobate. 

Prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 298/2021 a fost aprobat 

Programul Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și 

organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2021, 

programul este consacrat promovării agroalimentelor locale care contribuie la 

alimentația sănătoasă a locuitorilor, la protejarea patrimoniului cultural și culinar al 

județului Harghita și la dezvoltarea relațiilor dintre producătorii de agroalimente locali. 

Au trecut deja 10 ani de la inițierea, de către Către Consiliul Județean Harghita, 

a mărcii Produs secuiesc/Székely termék/Sekler product, marcă care a constituit un 

ajutor real în favoarea producătorilor locali harghiteni, dar totodată reprezintă și baza 

unei colaborări importante între producătorii locali, diferite asociații ale producătorilor 

și Consiliul Județean Harghita. Consiliul Județean Harghita dorește să își exprime 

aprecierea pentru producătorii locali care dobândesc deja de 10 ani și produsele și 

serviciile lor sunt conforme cu exigențele acestei mărci, printr-o festivitate de premiere 

a acestora. 

În cadrul programului, la 15-16 octombrie 2021, în Miercurea-Ciuc, pe Piața 

Libertății, Promenada, în aer liber și în clădirea Consiliului Județean Harghita (sala 

Galeriei de Artă) a fost organizat evenimentul pentru aniversarea Zilei Naționale a 

produselor agroalimentare românești, cu diferite activități: 

-Expoziția produselor agroalimentare locale și forumul producătorilor 
agroalimentari locali 

-Premierea festivă a producătorilor locali în următoarele categorii: 
 

Denumire  
producător premiat 

Categoria de produse 

Intercom SRL (Bajkó László) 
 

produse alimentare 

I.I. Búzás Ferenc (Búzás Ferenc) Plante medicinale 

I.I. Bálint Árpád (Bálint Árpád) Produse de artizanat meșteșugăresc 

Hargita Gyöngye R.T. (Kurkó Árpád) Apă minerală 

Gordon Prod R.T. (Nemes Albert) Produse lactate 

Harmopan R.T. (András Ignác) Produse de panificație 

Majett-Coz SRL (Márton András) Produse de panificație - kürtőskalács 

Keramika SRL (Jánosi Csaba) Produse de artizanat meșteșugăresc -ceramica 

And-Var Mézes SRL (Varga Géza) miere 
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Fito-Bau SRL (Kovács Elek) Produse alcoholice 

Markilla SRL (Csomor László) Produse de artizanat meșteșugăresc –jucării 
din lemn 

Profitex SRL (Bíró Erzsébet) Produse de artizanat meșteșugăresc –port 
popular 

Dimény SRL (Dimény Árpád) Produse de panificație - kürtőskalács 

Wolfland SRL (Farkas Csaba) Produse de panificație – pogacel cu miere 

Fejér Éva-Mária PFA  (Fejér Éva-Mária) produse alimentare  - ceapă 

M&Co  (Molnár Attila) produse din carne 

Mi-Tu-Ház  (Badi Vince) produse alimentare - muștar 

 

În cadrul evenimentului, în afara expoziției de produse locale tradiționale, s-au 

organizat diferite corturi tematice cu prezentarea producerii diferitelor produse 

alimentare locale (cort tematic de apicultură, legume și fructe, plante medicinale, 

artizanat meșteșugăresc etc), respectiv și Forumul producătorilor locali, unde s-au 

discutat problemele și soluțiile posibile pentru producători locali de produse 

agroalimentare. 

 

Educație și învățământ 

Direcția noastră, alături de inspectoratul școlar județean Harghita, acordă 

prioritate problematicii educației minoritare, predării limbii române ca limbă 

nematernă și, nu în ultimul rând, educației profesionale. În același timp, am continuat 

activitățile care au vizat următoarele segmente de acțiune: restabilirea prestigiului 

învățământului profesional, adaptarea pregătirii profesionale la nevoile pieței muncii 

și consolidarea activităților de consiliere și orientare profesională pentru tineri. 

În anul 2017, cu implicarea unor specialiști, am înființat un grup de lucru la 

nivel de județ, care și-a continuat activitățile și în cursul anului trecut, participând la 

discuțiile purtate pe marginea educației profesionale, iar prin promovarea 

îmbunătățirii calității educației profesionale, a jucat un rol în restabilirea prestigiului 

educației profesionale. 

Având convingerea că viitorul tinerilor este determinat în mare măsură de 

natura sistemului de învățământ, am urmărit progresele înregistrate în dezvoltarea 

unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace și am salutat toate 

inițiativele de colaborare care au vizat adaptarea continuă a ofertei educaționale 

(cursuri de formare continuă etc.) la cererea angajatorilor în vederea asigurării 
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necesarului de specialiști și creșterea rolului practicii în activitatea de instruire a 

elevilor, în scopul facilitării integrării viitorilor absolvenți pe piața muncii.  

Pentru ca activitățile educaționale să poată răspunde provocărilor curente și 

viitoare, considerăm că este important formarea și dezvoltarea abilitățile profesorilor 

implicați în procesul educațional și formarea profesională a cadrelor didactice sub 

aspectul predării digitale.  

De asemenea, am demarat o acțiune comună în domeniul educației 

profesionale cu actorii vieții publice și politice din Ungaria, deoarece Ungaria tratează 

subiectul în mod exemplar. Considerăm ca fiind deosebit de util și necesar schimbul 

de experiență profesională pe teme precum formarea profesională în Ținutul 

Secuiesc, activitățile de consiliere și de orientare în carieră, elaborarea programelor 

de învățare electronică etc.  

În perspectiva dezvoltării instituțiilor de formare profesională, considerăm că 

este important atragerea resurselor, experiențelor și bunelor practici din Ungaria, 

precum și introducerea și dezvoltarea metodelor de învățare bazate pe proiecte 

pentru ca tinerii să poată implementa cu succes sarcinile practice primite.  

Având în vedere că predarea limbii române în zilele noastre este una dintre 

cele mai sensibile probleme din regiunea noastră, am tratat problema educației 

minoritare cu prioritate și în anul an 2021 și considerăm că este foarte important 

însuşirea limbii română la un nivel înalt de către elevi. Examinând rezultatele 

absolvenților din ultimii ani, se poate afirma că un procent mare dintre elevii din 

județul Harghita nu atinge nivelul de trecere la examenele de absolvire, în principal la 

materia de limba și literatura română. 

Pentru a pune predarea limbii române pe baze noi, cu implicarea experților în 

2018 am înființat un grup de lucru la nivel de județ. În anul 2020 grupul de lucru și-a 

continuat eforturile pentru reformarea învățământului în limba română prin 

implementa unor programe specifice. Și anume s-au depus eforturi pentru ca 

predarea limbii și literaturii române pentru elevii aparținând minorităților naționale 

să se desfășoare la toate nivelurile, conform unui curriculum specific. În baza 

răspunsurilor primite de la Ministerul Educației și Cercetării, noul curriculum va fi 

elaborat / introdus până în 2021 în clasele VIII. și abia după această dată va fi elaborat 

/ introdus un nou curriculum pentru elevii din învățământul liceal. 

În corespondența / prezentările adresate Ministerului Educației și Cercetării, 

președintelui Consiliului Național al Discriminării, am solicitat ca limba română să fie 



 

47 
 

predată pe baza noilor programe / manuale școlare la toate nivelurile, începând din 

grupa pregătitoare până în clasa a XII-a.  

Am acordat o atenție deosebită susținerii vieții de tineret a județului, încercăm 

să asigurăm un viitor mai viabil pentru tineri prin numeroase programe organizate 

tinerilor. Astfel, în fiecare an, anunțăm programul de finanțare nerambursabilă 

pentru tineri, prin care oferim sprijin organizațiilor neguvernamentale implicate în 

activitățile de tineret din județ. Un segment important al programului de finanțare 

nerambursabilă pentru tineret îl constituie sprijinul acordat organizațiilor 

neguvernamentale, angajate în activitățile Școlii de Pădure. Pentru consolidarea 

Mișcării Școlii de Pădure am înființat grupul de lucru pentru înființarea și dezvoltarea 

Mișcării Școlii de Pădure din Județul Harghita, pe care am înființat-o cu intenția de a 

sprijini activitățile legate de Mișcarea Școlii de Pădure din județul Harghita. 

Având în vedere că numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale din județ 

este în creștere în învățământul de masă și în conformitate cu multe inițiative ale UE 

și cu politica și legislația națională actuală în domeniul educației, pentru asigurarea 

egalității de șanse copiii cu cerințe educaționale speciale ar trebui să fie integrați în 

învățământul de masă. Pe de altă parte, credem că integrarea se poate realiza doar 

dacă este benefică pentru toată lumea, dacă elevii și părinții lor, precum și profesorii 

acceptă copiii cu cerințe educaționale speciale și dacă acești copii se dezvoltă cu 

adevărat. Prin urmare, din 2021, am extins activitățile susținute în cadrul Programului 

anual de finanțare a activităților de tineret, cu activității care sprijină achiziționarea 

mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor și consumabilelor specifice 

dezvoltări competențelor individuale ale elevilor cu CES, precum și desfășurării 

activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES. 

Pentru dezvoltarea educației digitale în anul 2020, am înființat un grup de 

lucru la nivel județean cu implicarea specialiștilor al căror scop este îmbunătățirea 

calității învățământului digital. În anul 2021 grupul de lucru și-a continuat eforturile 

care vizează dezvoltarea educației digitală pe termen lung și care nu se limitează doar 

la forma actuală a educației online, ci are ca scop sprijinirea educației prin 

instrumente digitale. Grupul de lucru în cadrul întâlniriilor organizate în spațiul online 

a prezentat părților interesate, reprezentanților ministerului, inspectoratului școlar, 

primarilor, directorilor de școli planul de acțiune, care vizează dezvoltarea educației 

digitale pe termen lung, care concentreză pe următoarele elemente, cu posibilitatea 

identificării resurselor financiare necesare.  
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1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de comunicații în 

vederea asigurării calității adecvate a educației digitale, 

2. Asigurarea de mijloace tehnice pentru instituțiile de învățământ 

(pentru profesori și elevi deopotrivă), necesare educației digitale, 

3. Asigurarea resurselor software, instalarea de softuri educaţionale 

în școlile din județul Harghita, 

4. Dezvoltarea resurselor umane care să permită pregătirea 

profesorilor, elevilor și a formatorilor, astfel încât infrastructura de 

comunicații, setul de instrumente digitale și software-urile disponibile să poată 

fi utilizate și aplicate în mod corespunzător în instituțiile de învățământ. 

Comunicat de presă: https://judetulharghita.ro/educatia-digitala-va-fi-

accesibila-pentru-toti-elevii-si-profesorii-din-judetul-harghita/ 

Am înaintat propuneri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și 

Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) privind Programul Operațional 

pentru Educație și Ocuparea Forței de Muncă (POEO-Program Operațional Educație și 

Ocupare) și Programul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) în vederea 

structurării viitoarelor programe. Am propus, printre altele, ca sprijinul care vizează 

activitățile de dezvoltare a educației digitale și a competenței digitale să fie incluse în 

liniile de finanțare ale Programului Operațional și în Programul Național de Redresare 

și Reziliență (P.N.R.R.). (set de instrumente digitale, competențe digitale, programe 

digitale, internet în bandă largă, platforme digitale etc.) 

Odată cu apariția și răspândirea noului corona virus, în paralel cu plasarea 

educației în afara claselor, educația online a câștigat teren, festivitățile Ultimului 

Clopoțel au fost organizate numai în spațiul on-line.  

Deși, din cauza restricțiilor impuse de pandemie festivitatea de Ultimul 

clopoțel nu a fost organizată în mod tradițional, am considerat că este important să 

transmitem un mesaj de felicitare absolvenților anului școlar 2020-2021.  

Prin cele 114 diplome de merit trimisă absolvenților din cele 38 de licee / școli 

profesionale din județ, am exprimat aprecierea pentru rezultatele deosebite obținute 

la învățătură și pentru participarea exemplară la activitățile școlare.  

În temeiul dispoziției președintelui nr. 1018 din 2019, în calitate de 

reprezentant al președintelui am participat la 6 ședințe ale consiliului de 

administrație a Şcolii Profesionale Speciale „Szent Anna” din Miercurea Ciuc.  
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Ca membru al Comisiei de orientare școlară și profesională -COSP, am 

participat la 6 ședințe ale Centrului Judeţean de Resursă şi de Asistenţă Educaţională 

Harghita, unde am efectuat cartografierea abilităților copiilor cu funcții afectate, și în 

baza studiilor de caz, specialiștii au eliberat certificatul de consiliere școlară și 

vocațională, iar elevii au fost clasificați ca copii cu nevoi educaționale speciale.  

În cursul anul 2021 am făcut rezumatul a 15 legi / ordine ministeriale privind 

educația.  

 

Programe de finanțare nerambursabilă 2021 

Consiliul Județean Harghita, prin Direcția generală programe, proiecte și 

achiziții publice, pune un accent deosebit pe sprijinirea activităților care vizează 

stimularea participării sectorului neguvernamental la programele comunitare, 

respectiv pe sprijinirea inițiativelor si acțiunilor civice în vederea dezvoltării 

comunităților locale. Astfel, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005, Consiliul 

Judeţean Harghita sprijină în fiecare an organizaţiile neguvernamentale din judeţ, 

prin programe de finanţare nerambursabilă, în următoarele domenii: tineret, sport, 

turism, social şi cultural. 

 

Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a 

sportului din județul Harghita, pe anul 2021 

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru 

structurile sportive - asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile 

pe ramură de sport județene-, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă. 

Bugetul programului în anul 2021 a fost 800.000 de lei. La Consiliul Județean 

Harghita în cadrul Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 

2021 au fost depuse în total 121 de proiecte, dintre care 112 de proiecte au fost 

selectate spre finanțare.  

S-a acordat finanțare nerambursabilă pentru următoarele activități: 

- Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub 

motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”, 

- Sportul pentru toţi - evenimente sportive,  
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- Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale, 

- Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest 

domeniu la diferite organisme de finanţare. 

În cadrul celor 95 de proiecte câștigătoare s-au acordat sprijin următoarelor 

ramuri sportive: taekwondo, judo, ciclism, șah, box, handbal, fotbal, dans sportiv, 

curse de mașini, futsal, tenis de masă, baschet, alpinism, hochei, alergare montană, 

karate, călărie, înot, aerobic, ciclism montan, polo de apă, antrenament cross, lupte, 

schi alpin, aikido și patinaj.  

Programul de sprijinire a sportului din județul Harghita s-a bucurat și în anul 

2021 de un mare succes, prin promovarea evenimentelor sportive de masă și a 

sporturilor competitive contribuind la încurajarea participării active la activităţi 

sportive a populaţiei din județ.  

Programul anual de sprijinire a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul 

Harghita pe anul 2021 

Scopul programului este acordarea de sprijin financiar pentru asociaţiile 

pompierilor voluntari sau pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – 

organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de 

prevenire, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a 

judeţului Harghita. 

În cadrul programului în anul 2021 au fost depuse la Consiliul Județean 

Harghita 53 de astfel de proiecte, din care au obținut finanțare nerambursabilă 51 de 

proiecte.  

Ca o noutate, amintim că în cadrul programului, în anul 2021 s-au acceptat și 

proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare pentru achiziționarea de 

echipamente și instrumente de combatere a incendiilor, de exemplu pentru hidrant, 

motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți, etc. (sub 

2.500 lei fiecare).  

Din cele de 51 de proiecte câștigătoare au fost de decontate 51 de proiecte. 

Din 33 proiecte au fost cumpărate uniforme şi echipamente de protecţie pentru 

pompierii voluntari, din 15 proiecte au fost cumpărate echipamente de stingere a 

incendiilor pentru pompierii voluntari, din 2 proiecte s-au organizat cursuri de 

pregătire pentru pompierii voluntari şi dintr-un proiect au fost editate 10.000 de 

manuale pentru educarea populației. 
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Din 33 de proiecte s-au achiziționat 86 costume de protecție și 225 elemente 

de echipamente de protecție, după cum urmează: bocanci de protecție 45 perechi, 

jachetă de protecție 25 bucăți, pantaloni de protecție 25 bucăți, cască 36 bucăți, 

cizme de protecție 41 perechi, veston de protecție 21 perechi, mănuși de protecție 15 

perechi, centură pentru pompieri 17 bucăți.  

Din 15 proiecte s-au achiziţionat echipamente de stingere a incendiilor: aparat 

de respirație 14 bucăți, motopompă 15 bucăţi, furtun 45 bucăți, scară pentru 

intervenție 6 bucăți, motoferăstrău 10 bucăți, hidrant subteran 12 bucăți şi 8 bucăţi 

foarfecă pentru descarcerare. 

Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și 

tradiționale în județul Harghita 

Scopul programului este acordarea de sprijin financiar pentru persoanele fizice 

sau persoanele juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau 

recunoscute în condiţiile legii române, care depun proiecte pentru 

confecţionarea/achiziţionarea de elemente de port popular și a costumelor și 

uniformelor tradiţionale ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale 

din județul Harghita. 

Programul a servit ca o oportunitate excelentă pentru înnoirea costumelor 

ansamblurilor populare și extinderea colecțiilor de costume populare ale școlilor și 

grădinițelor din județ. 

În anul 2021, în cadrul programului au fost depuse la Consiliul Județean 

Harghita 53 de astfel de proiecte, dintre care 46 au îndeplinit toate criteriile de 

eligibilitate și au fost desemnate câștigătoare.  

Din cele 46 de proiecte câștigătoare 46 de proiecte au fost decontate. Din 3 

proiecte s-au cumpărat costume tradiţionale românești, din 2 proiecte costume 

pentru cercetaşii din Zona Ciuc şi Odorhei, din 3 proiecte costume pentru husari şi din 

39 de proiecte s-au achiziţionat costume populare reprezentând diferite zone etno-

folclorice ale judeţului. 

Dintre cele 46 de proiecte implementate au fost achiziţionate 125 seturi 

complete de port popular și 214 bucăți de elemente de port popular: 56 cămăși, 35 

veste, 40 perechi de cizme, 38 perechi de pantofi, 15 pălării şi 43 fuste. 

Decontarea s-a realizat în două tranşe. 

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor pe anul 2021 
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Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru 

persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, respectiv organizaţiilor, 

asociaţiilor ori fundaţiilor, constituite conform legii sau cultelor religioase, 

recunoscute de lege, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza 

administrativ-teritorială a judeţului Harghita. 

Prin acest program se acordă finanţare nerambursabilă pentru următoarele 

activități:  

 sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau 

seminarii destinate familiilor din judeţ; 

 sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ; 

 sprijinirea organizării unor programe bebe-mame; 

 susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite 

organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități 

generatoare de profit. 

În cadrul programului în anul 2021 la Consiliul Județean Harghita au fost 

depuse 45 de proiecte. Dintre aceste proiecte 28 de proiecte au fost selectate pentru 

finanțare, iar 17 au fost respinse din cauza neîndeplinirii tuturor condițiilor de 

eligibilitate, impuse prin Ghidul Solicitantului.  

Dintre programele de sprijinire a activităţilor destinate familiilor pe anul 2021 

amintim programul organizat în vederea dezvoltării spirituale a părinților și a copiilor, 

respectiv evenimentele organizate părinților și copiilor. În afară de aceste programe, 

asociațiile au organizat întâlniri pentru familii, aceste întâlniri având drept scop 

păstrarea tradițiilor, conștientizarea faptului că a trăi în familie este un lucru bun. Și, 

nu în ultimul rând, s-a organizat ziua familiilor. 

Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu 

asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2021 

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru 

persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii, fundaţii ori organizaţii 

cu activitate în domeniul turismului, constituite conform legii, care îşi desfăşoară 

activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau cultelor 

religioase recunoscute de stat.  
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Prin programul de sprijinire a turismului din județul Harghita s-a acordat 

finanţare nerambursabilă pentru următoarele activități: 

- Sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării 

obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu 

scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional: 

- parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber, 

- trasee de cicloturism, 

- trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj, 

- izvoare şi băi de apă minerală; 

- realizarea punctelor selfie Visit Harghita, în locurile frecventate de 

turiști, 

- sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice 

privind județul Harghita și promovarea acestora; 

- sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor 

patrimoniului natural al județului Harghita; 

- sprijinirea organizării taberelor turistice internaționale, naționale pentru 

păstrarea şi conştientizarea valorilor natural, culturale şi istorice (tabere de cel puțin 

6 zile); 

- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul 

turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect 

activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a 

turiștilor, pensiunilor, etc.  

În cadrul programului de sprijinire a turismului în anul 2021 la Consiliul 

Județean Harghita au fost depuse 33 de proiecte, dintre care 20 proiecte au fost 

declarate câștigătoare.  

Trebuie să amintim că s-au înregistrat progrese în domeniul dezvoltării 

turismului în mai multe localități din județul Harghita, precum la Vlăhița, unde, s-au 

marcat traseele turistice şi ciclistice, s-au amenajat spațiul apelor minerale la 

Nyírfürdő Cozmeni și la Frumoasa, și, între localitățile Zetea și Miercurea Ciuc s-a 

înnoit și s-a modernizat Calea Mariei, la Poiana Tarcău s-a marcat traseul pentru 

cicloturism, între Tarcău și Piatra Singuratică s-a marcat traseul pentru cicloturism, în 
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localitatea Ciumani s-a reamenajat parcul tematic educativ Veresvirág, în Jolotca s-a 

amenajat un punct de selfie Visit Harghita.  

Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a 

activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul 2020 

Scopul programului este sprijinirea persoanelor juridice fără scop patrimonial, 

asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza 

administrativ-teritorială a judeţului Harghita sau culte religioase, constituite conform 

legii. 

Bugetul programului în anul 2020 a fost 250.000 de lei. La Consiliul Județean 

Harghita în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret pe anul 

2020 au fost depuse în total 108 de proiecte, din care 80 de proiecte au fost selectate 

spre finanțare din care s-a realizat 59 proiecte. 

S-a acordat finanțare nerambursabilă pentru următoarele activități: 

organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați, organizarea activităților de 

sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat, 

organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri, dezvoltarea școlii didactice - 

achiziționarea materialelor didactice (sub 2500 lei/bucată), diverse activităţi 

destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor 

cu tradiţii culturale, istorice, etnografice, asemănătoare judeţului Harghita, 

organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari, organizarea 

activităţilor ştiinţifice, asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării 

programelor în școli, privind educația pentru sănătate în vederea asigurării șansei 

pentru elevi de a practica sport, susținerea activității de voluntariat și practică pentru 

elevi, studenți, susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul 

gastronomiei prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată, 

susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din 

clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc), 

organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a 

fabricilor), sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională, susținerea 

activităților „Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp 

liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, 

precum şi activităţi de învăţare remedială organizat conform OMEN nr. 5349/2011, 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „ Școală după școală”, 

susținerea activităților desfășurate în cadrul programului „Școala de pădure”, 
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susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite 

organisme de finanțare. 

În cadrul acestor proiecte au fost finanțate următoarele acțiuni: 

• Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați: 21 proiecte 

• Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a 

examenelor de absolvire și bacalaureat: 3 proiecte 

• Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri:  1 proiect 

• Dezvoltarea școlii didactice - achiziționarea materialelor didactice (sub 

2500 lei/bucată): 9 proiecte 

• Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari: 10 

proiecte 

• Susținerea activității de voluntariat și practică pentru elevi, studenți: 3 

proiecte 

• Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul 

gastronomiei prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată): 2 

proiect 

• Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a 

elevilor din clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 

lei/buc): 5 proiecte 

• Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională: 2 proiect 

• Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi 

educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite 

sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat 

conform OMEN nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului ” Scoală după școală”: 3 proiecte 

Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2021 

Scopul programului este sprijinirea persoanelor fizice și juridice de drept public 

sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociații, fundații 

și culte religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni 

culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin 

hotărâri ale Consiliului Județean Harghita. 
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Au avut prioritate la atribuirea finanțării următoarele activități: 

 sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita, 

 sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să 

fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția 

instrumentelor muzicale, 

 sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date 

privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita, 

 sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita, 

 programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să 

contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii, 

 sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor 

satelor, 

 organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a 

seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia 

cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate. 

La Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului general de finanțare 

nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita 

în anul 2021 au fost depuse în total 92 de proiecte, din care un număr total de 82 de 

proiecte au fost selectate spre finanțare.  

Dintre programele declarate câștigătoare dorim să evidențiem următoarele:  

- Predare de dansuri populare pentru tinerii din comuna Racu, 

- Păstrarea tradițiilor cu membrii Ansamblului Popular Kekiringo, 

- Atelierul de creație Piatra Singuratică” organizat pentru susținerea 

activităților unor grupuri de teatru amator, 

- considerăm binevenită sprijinirea unor cercuri de lectură, anul acesta s-au 

desfășurat două asemenea activități, cum ar fi ”Club de lectură. Cititul e o aventură!” 

și ”Cercul de lectură Tivai 2”, 

- au fost finanțate mai multe spectacole de succes al Teatrului Figura din 

Gheorgheni, 

- la capitolul activității fanfarelor din județul Harghita trebuie să amintim: 

”Tabără de pregătire intensivă a Fanfarei din Gheorgheni”, 
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- Activități culturale în cadrul evenimentului Zielele satului Forțeni”, etc.  

Programul special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021 

Scopul programului este acordarea de finanțare nerambursabilă pentru 

persoanele fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate 

sau recunoscute în condițiile legii române, cu prioritate asociațiile, fundațiile și cultele 

religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni sociale 

şi culturale ale solicitanţilor de etnie română în județul Harghita. 

La atribuirea finanțării au avut prioritate următoarele activități: 

 sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita, 

 sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să 

fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția 

instrumentelor muzicale, 

 sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date 

privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita, 

 sprijinirii activității formațiilor muzicale din județul Harghita, 

 programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să 

contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii, 

 sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor 

satelor, 

 organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a 

seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia 

cursanții prezintă cele învățate. 

În cadrul programului au fost depuse în anul 2021 10 proiecte, din care comisia 

de evaluare a acceptat 10 proiecte.  

Dintre programele sprijinite cele mai importante au fost următoarele: 

- sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cum ar fi: 

”Întâlnirea fanfarelor din Voșlobeni”, 

- în cadrul evenimentelor de dans popular și serate de muzică populară: 

”Așa-i dansul pe la noi, ediția a XII-a”,  

- Festivalul de colinde Florile Dalbe, ediția a XIII-a, 
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- Lăutărie și armonie, etc.  

Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 2021 

Biserica constituie un factor educațional și formator în societate, iar prin 

împărtășirea cunoștințelor religioase contribuie la formarea concepțiilor sănătoase de 

viață în mentalitatea oamenilor. Find acel factor care oferă o atitudine morală în 

societate, biserica joacă un rol relevant în educație, cultură și organizarea 

comunitară.  

În ultimii ani Consiliul Județean Harghita a stabilit o cooperare strânsă cu 

structurile ecleziastice ale județului, a sprijinit activitățile de înnoirea și renovarea 

bisericilor și a clădirilor bisericești și organizarea programelor care au contribuit la 

întărirea comunităților locale și la creșterea valorilor spirituale, culturale și 

comunitare. 

Consiliul Județean Harghita din anul 2oo1 sprijină bisericile din județ. În anul 

2o21 valoarea sprijinului acordat cultelor religioase din județ a fost de 5.503 milioane 

lei.  

Prin inițierea și derularea continuă a programelor de sprijin, consiliul județean 

își propune să pună bazele cooperării, prin asigurarea resurselor necesare, în special 

în acele comunități mici, în care congregația este singura organizație care 

funcționează. 

În mod similar, în cazul comunităților mai mari, aceste organizații joacă, de 

asemenea, un rol coerent în procesul de întărire a comunității, iar consiliul județean 

intenționează să contribuie la realizarea acestui deziderat prin mijloacele de care 

dispune.  

Este important să subliniem că, pe lângă reprezentanții sferei civile, de afaceri, 

culturale și municipale, reprezentanții cultelor religioase formează un strat care este 

bine informat despre problemele relevante ale comunităților locale și acționează ca 

un intermediar între comunitățile locale și administrația județeană. 

În cadrul acestui program în anul 2021 au fost alocate sume din bugetul 

Consiliului Județean Harghita pentru următoarele activități: 

 construirea și repararea lăcașurilor de cult; 

 conservarea și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând 

cultelor religioase; 
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 construcția și repararea sediilor școlilor teologice deținute de 

culte religioase; 

 desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale 

unităților de cult; 

 amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase; 

 construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația 

de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult; 

 construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau 

ale centrelor de cult; 

 construirea și repararea sediilor unităților de învățământ 

teologic, proprietate a cultelor recunoscute;  

 Realizarea/repararea sistemelor de încălzire ale bisericilor din 

județul Harghita 

 Repararea de orgi  

 Automatizarea clopotelor bisericești, repararea și modernizarea 

orologiilor 

La Consiliul Județean Harghita în cadrul Programului în anul 2021 au fost 

depuse 135 de proiecte, din care 123 de proiecte au fost selectate spre finanțare. 

 

 

78 

14 

7.63 0.37 

Distribuirea activităților sprijinite în anul 
 2021 

Reparare/renovare lăcase de
cult

Reparații alte imobile apart. 
Cultelor religioase - sedii licee 
teologice 
Reparații orgă 

Sprijin întreținere și funcționare 
parohii mici 
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În anul 2021, valoarea sprijinului acordat cultelor religioase a fost de 5.503 

milioane lei, care se împart astfel între culte:  

Cultul religios Nr. proiecte 
câștigate 

Valoarea 
sprijinului acordat – lei- 

Romano Catolică a60 3.181.000 

Reformață 28 1.070.000 

Unitariană 26 978.000 

Ortodoxă 8 265.000 

Evanghelic-
Lutherană 

1 9.000 

TOTAL 123 5.503.000 

 

Este important de subliniat faptul că Consiliul Județean în fiecare an a susținut 

mai mult acțiunea de implementare a lucrărilor de renovare / construcție a unor 

proprietăți ale cultelor religioase, cum ar fi lucrările de renovare a sediului 

internatului Liceului Segítő Mária din Miercurea Ciuc, pe care în anul 2018 a sprijinit 

cu 135.000 de lei, în anul 2019 cu 420.000 de lei, în 2020 cu 215.000 lei iar în 2021 cu 

230.000 lei. 

Totodată pentru renovarea turnului bisericii romano catolice Sfânta Cruce s-au 

acordat 205.000 lei iar pentru lucrările de zugrăvire interioară la bisericii romano 

catolică din Sânsimion valoarea sprijinului financiar a fost de 180.000 lei. 

În anul 2021 Consiliul Județean Harghita a lansat anunțul programului de 

sprijinire a cultelor religioase de două ori. Termenul limită pentru decontarea 

proiectelor câștigătoare ale primului anunț a fost 15 decembrie 2021. Pentru cel de-al 

doilea anunț, pentru proiectele câștigătoare, decontarea cheltuielilor trebuie să se 

facă în termen de 18o de zile de la primirea sprijinului financiar.  

Proiecte UE 

 

În cursul anului 202  dintre proiectele noastre UE au câștigat finanțare 5 
proiecte, dintre acestea 3 au fost proiecte noi: 

 

1. 7SMART Steps - Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported 

Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text 

Comprehension Competencies 
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- Proiectul își propune să permită școlilor (ca profesori, dezvoltatori de 

conținut, mentori etc.) să se adapteze mai bine la procesul de educație digitală 

folosind metodologia SMART e-Maths. Prin intermediul proiectului, părțile 

interesate vor avea acces la o metodologie inovatoare, susținută digital, care 

poate fi utilizată în sălile de clasă, la cursurile de după amiază și în cadrul 

temelor pentru acasă, pentru a sprijini învățarea diferențiată. 

 

- Participant principal: Inter Regio Forum Egyesület (Ungaria).  

- Program de finanțare: Erasmus+ KA226 - Parteneriat strategic pentru 

dezvoltarea competențelor educaționale digitale 

 
2. Sustainable Rural Cyclotourism.  Development of rural areas through 

youth entrepreneurship in Cycle-tourism 

- Scopul proiectului: formarea și dezvoltarea competențelor tinerilor 

lucrători, încurajarea înființării de afaceri, dezvoltarea durabilă a turismului cu 

bicicleta în mediul rural. Proiectul oferă o pregătire de zece zile în Spania 

pentru lucrătorii care activează în domeniul tineretului, cu participarea a 4 

tineri din fiecare partener de proiect.  

- Participant principal: Municipalitatea L'Orxa (Spania).  

- Program de finanțare: Erasmus+, KA105 

3. DiMaND – Disaster Management Network in the Danube Region 

- Scopul proiectului este de a sprijini Grupul de Lucru pentru 

Managementul Dezastrelor din Zona Prioritară de intervenție Risc de Mediu al 

Strategiei Regiunii Dunării pentru a-și atinge obiectivele, și pentru a conecta 

actorii regionali din domeniul ajutorării în caz de dezastre. 

- Participant principal Asociația Pompierilor din Budapesta 

- Program de finanțare: DG ECHO Knowledge Network Call to support 

the implementation of EUSDR PA5 Action Plan and achieve the objectives of 

PA5 DM-WG. 

 

Iar două dintre proiecte au beneficiat de sprijin ca o continuare a 

proiectelor anterioare: 

4. CD-ETA  - Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage 

(continuarea proiectului 2016-2021) 

- Proiectul CD-ETA are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării politicilor de 

digitalizare a patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea în 
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aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante, în funcție de nevoile 

lor. 

- Coordonatorul proiectului CD-ETA este organizația Euroregion Pleven-

Olt din Bulgaria. 

- Program de finanțare: Interreg Europe. 

5. Rural Growth - Increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor 

economy sector (continuarea proiectului 2016-2020) 

- Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor legate de dezvoltarea 

IMM-urilor din zonele rurale, prin sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare 

ecologice.  

- Partenerul lider al proiectului este Municipiul Nagykanizsa din Ungaria.  

- Program de finanțare: Interreg Europe. 

 

În anul 2021 avem în desfășurare un total de 11 proiecte software din UE: 
 

1. CD-ETA - Collaborative Digitization of Natural and Cultural 
Heritage 

Proiectul CD-ETA are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării politicilor de 

digitalizare a patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea în 

aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante, în funcție de nevoile 

lor. 

 

Program de finanțare: Interreg Europe 

 

2. RURITAGE - Rural regeneration through systemic heritage-led 
strategies 

Scopul proiectului este de a promova traseul de pelerinaj Via Mariei ca o 

bună practică.  

 

Program de finanțare: Horizon2020 

 

3.  E-COOL – Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young 
People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies 
and Entrepreneurial Ecosystem 
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Scopul proiectului este  lansarea tinerilor în afaceri.  

Program de finanțare: Interreg Europe 

 

4. Local Flavours –„Authentic tourism based on local cultural 
flavours” 

Scopul proiectului este dezvoltarea turismului autentic, în orașele cu 

patrimoniu cultural bogat, prin regenerarea „esențelor” culturale locale. 

 

Program de finanțare: Interreg Europe 

 

5. FRiDGE –„Development of food industry SME competitiveness for 
better potentials in growth” 

Scopul proiectului este dezvoltarea sectorului alimentar, precum și 

creșterea competitivității IMM-urilor din industria alimentară, prin schimburi 

de experiență internaționale și îmbunătățirea politicilor sectoriale.  

 

Program de finanțare: Interreg Europe 

 

6. DreamRoad – Danube REgion for improved Access and 
eMpowerment of ROmA Development 

Scopul proiectului este generarea unor schimbări pozitive în rândul 

comunității de romi. Rezultatele cheie ale proiectului constă în îmbunătățirea 

competențelor digitale, informaționale și funcționale în rândul populației de 

etnie romă. 

 

Program de finanțare: Danube Transnational Programme 

 

7. TalentMagnet - Improved Institutional Capacities and New 
Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube 
Region 

Scopul proiectului este sprijinirea tinerilor talente în vederea stabilirii pe 

meleagurile natale respectiv a reîntoarcerii acestora din străinătate. 

Program de finanțare: Danube Transnational Programme 

 

8. DiMaND – Disaster Management Network in the Danube Region 
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Scopul  proiectului este asistența activității grupului de lucru în vederea 

managementului situațiilor de risc în regiunile Dunării, precum și asigurarea 

cooperării dintre actorii din domeniul prevenirii situațiilor de risc. 

 

Program de finanțare: DG ECHO Knowledge Network Call to support the 

implementation of EUSDR PA5 Action Plan and achieve the objectives of PA5 

DM-WG 

 

9. Sustainable Rural Cyclotourism.  Development of rural areas 
through youth entrepreneurship in Cycle-tourism 

Scopul proiectului este formarea și dezvoltarea competențelor tinerilor 

lucrători, în vederea înființării de afaceri, dezvoltarea durabilă a turismului cu 

bicicleta în zonele rurale. Proiectul asigură un curs de perfecționare de 10 zile 

în Spania pentru tinerii care doresc să lanseze o afacere în domeniul 

cicloturismului (youth workers), pot participa 4 tineri din partea fiecărui 

partener de proiect. 

Program de finanțare: Erasmus+ 

 

10. 7SMART Steps - Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported 
Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text 
Comprehension Competencies 

Scopul proiectului este utilizarea metodologiei SMART e-Maths pe 

diverse nivele (profesori, dezvoltatori de curricula, mentori, etc.) și adaptarea 

procesului digital în unitățile de învățământ.  

Prin intermediul proiectului, părțile interesate vor avea acces la o 

metodologie inovatoare, susținută digital, care poate fi utilizată în sălile de 

clasă, în cursul cursurilor de după amiază și a rezolvării temelor pentru acasă 

pentru a sprijini învățarea diferențiată. 

 

Program de finanțare: Erasmus+ 

 

11. Rural Growth - Increasing competitiveness of SMEs in the rural 
visitor economy sector 

Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor legate de dezvoltarea 

IMM-urilor din zonele rurale, prin sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare 

ecologice.  

Program de finanțare: Interreg Europe. 
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În anul 2021 am depus 12 proiecte UE pentru finanțare: 

 

1. Social-Health-HR - Servicii de sănătate mai accesibile pentru 
grupurile vulnerabile  din județul Harghita 

Program de finanțare: Fonduri norvegiene - Ministerul Sănătății din 

România: Programul de sănătate (Apel 1) 

 

Scopul finanțării este de a oferi servicii directe de sănătate preventivă 

comunităților vulnerabile (inclusiv în comunitățile de romi) pentru a asigura 

accesul la îngrijire medicală și pentru a reduce inegalitățile sociale în sănătate. 

 

2. Resourse – Results of European Cohesion  
Program de finanțare: Sprijinirea unor măsuri de informare referitoare 

la politica de coeziune a Uniunii Europene 

 

Scopul principal al finanțării este de a produce și disemina informații și 

conținute legate de politica de coeziune a UE - pentru a înțelege mai bine rolul 

politicii de coeziune adoptate în vederea sprijinirii regiunilor UE. 

 

3. CD-ETA - Collaborative Digitization of Natural and Cultural 
Heritage ( continuarea proiectului 2016-2021)  

Program de finanțare: INTERREG EUROPE  

 

Proiectul CD-ETA are ca obiectiv îmbunătățirea adoptării politicilor de 

digitalizare a patrimoniului natural și cultural și pregătirea pentru punerea în 

aplicare a celor mai bune practici în regiunile participante, în funcție de nevoile 

lor. 

 

4. Rural Growth - Increasing competitiveness of SMEs in the rural 
visitor economy sector (a 2016-2020-as projekt folytatása)  

Program de finanțare: INTERREG EUROPE  

 

Scopul proiectului este de a crește competitivitatea întreprinderilor mici 

și mijlocii care activează în domeniul turismului în mediul rural, respectiv de a 

dezvolta politici în domeniul dat și de a introduce soluții inovatoare. 
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5. iPROVE - Improved Preparedness of Volunteer Emergency 
Responders in Cross-border Cooperation” 

Program de finanțare: Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

Europene 

 

Scopul proiectului este de a conlucra cu organizațiile de protecție civilă 

pentru a se pregăti pentru dezastrele transfrontaliere. 

 

6. Use Your ability 
Program de finanțare: Erasmus+, KA1   

 

Scopul principal al proiectului este de a conlucra cu parteneri din 

regiunile europene pentru a sprijini angajarea tinerilor în vederea dezvoltării 

capacității acestora de a intra pe piața muncii. 

 

7. EDU2030: Youth in Transition  
Program de finanțare: Erasmus+, KA2  

Scopul principal al proiectului este conlucrarea cu partenerii din 

regiunile europene în vederea consolidării capacității de inovare. 

Proiectul va permite organizațiilor participante să contribuie la 

îmbunătățirea calității și relevanței propriilor activități, iar prin schimbul de 

bune practici la consolidarea parteneriatelor și la cooperarea internațională. 

 

8. Trecut comun, viitor comun – Valorile așezărilor din județul Harghita și 
Pest.  

Program de finanțare: 

Invitația de participare la procedura de ofertare pe anul 2021 a 

Ministerului Agriculturii din Ungaria pentru a sprijini colectarea, promovarea, 

conservarea și îngrijirea valorilor naționale.  

Scopul proiectului este de a cunoaște și promova valorile localităților 

mai mici din județul Harghita și județul Pest; la nivelul județul Harghita, 

stimularea activităților de colectare în vederea creșterii numărului 

depozitarilor de valori locale/municipale, consolidarea şi aprofundarea 

relaţiilor de înfrăţire, întărirea coeziunii naționale, păstrarea limbii și culturii 

maghiare. 
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1. Heritage? It’s only natural! 
Program de finanțare: Cross-KIC New European Bauhaus Call for 

Proposals for Citizen Engagement 

Tema principală a proiectului este materialele naturale de construcție și 

eficiența energetică (inclusiv renovarea clădirilor istorice existente). Proiectul 

se va concentra pe organizarea unui eveniment interactiv în Miercurea Ciuc, 

care să implice principalele grupuri țintă, în vederea gândirii comune în ceea ce 

privește legătura dintre utilizarea modernă a clădirilor tradiționale și utilizarea 

durabilă a materialelor. 

 

 

2.  WeTwin -  Closer to Europe through Twinning 
Program de finanțare: CERV – Orașe înfrățite  

Principalele obiective ale proiectului sunt cooperarea cu raionul Strășeni 

din Republica Moldova, consolidarea relației de înfrățire cu acesta, 

promovarea sentimentului de apartenență la Europa prin promovarea 

dezbaterii asupra viitorului Europei, cunoașterea reciprocă a culturii și a 

valorilor turistice, împărtășirea bunelor practici.  

 
 

3. WeAllCare 
Program de finanțare: CERV - Rețea de orașe 

Proiectul își propune să organizeze o serie de evenimente și dezbateri în 

vederea schimbului de bune practici sub formă de participare civică în timpul 

pandemiei de COVID-19, cu un accent deosebit pe valorile europene și pe 

tineret, pentru a crea o alianță pe termen lung între regiuni şi oraşe ale căror 

principale grupuri țintă sunt cetățenii şi organizaţiile societăţii civile. 

 

 

4. LAROSI – Program de finanțare Local Action and Resilience 
through Open Social Innovation: Misiuni socio-economice pentru reziliența 
comunității. Proiectul urmărește dezvoltarea cooperării transnaționale și 
interregionale între părțile interesate ale economiei sociale (publici și privați) 
în domeniul misiunilor socio-economice. 
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Monitorizarea proiectelor 

 

1. Căutarea continuă și transmiterea oportunităților de finanțare 
către grupurile țintă în Buletinul informativ privind oportunitățile de finanțare: 

 

         În anul 2021 am înaintat un total de 339 de oportunități de finanțare către 

grupurile țintă din județul Harghita. 

 

 

2. Pe site-ul Consiliului Județean Harghita am actualizat în mod 
regulat Buletinul informativ privind oportunitățile de finanțare în 8 categorii: 
Dezvoltare Economică, Educație, Investiții, Dezvoltare Agricolă și Rurală, 
Cultură, Tineret, Mediu, Social. 

În cursul anului 2021 Buletinul informativ privind oportunitățile de finanțare a 

fost actualizat de 16 ori pe site-ul Consiliului Județean Harghita, iar actualizările au 

fost distribuite și pe paginile de Facebook ale instituției. 

 

I. Programul de finanțare prin Compania Națională de Investiţii C.N.I. S.A 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 

"Unități sanitare" prin cofinanțarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Proiecte depuse spre finațare: 
 

Interreg Europe

Program CERV

Erasmus+

Program Hungarikum

Meniri socio-economice

Fonduri Norvegiene
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Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii C.N.I. S.A., și de la 

bugetul local al U.A.T. Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita. 

1. Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

În baza Adresei Consiliului Județean Harghita cu nr. 24366/12.10.2018, a fost 

solicitată includerea realizării prezentei investiții în lista de investiţii al Companiei 

Naționale de Investiții S.A. și finanțarea de la bugetul de stat al realizării investiției 

”Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc” în cadrul Programului Național de Construcții 

de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități sanitare" și astfel prin Adresa 

C.N.I S.A. cu nr. 737/15.01.2020, a fost confirmată includerea în Lista de sinteză a 

subprogramului "Unități sanitare". 

În anul 2021 Compania Națională de Investiții S.A. a comunicat faptul că 

evaluarea documentelor depuse a trecut în faza a II-a și a solicitat documente 

suplimentare aferente programului de finanțare pentru evaluările tehnice și a 

procedurii de aprobare al finanțării.  

În anul 2021 am pregătit și am predat toate documentațiile necesare în 

vederea finanțării prin CNI al obiectivului de investiții ”Realizarea unei clădiri noi 

pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase la Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc”, drept urmare, Consiliul Județean Harghita a primit finanțarea, și 

Compania Națională de Investiţii C.N.I. S.A. a inițiat demersurile necesare în vederea 

contractării (proiectare + execuție) aferente obiectivelor de investiții enumerate mai 

sus, prin SEAP. 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

Regim de înălțime = D + P + E 

Indicatori de suprafață: 

Suprafața construită propusă: 2080 m2 

Suprafaţa desfășurată propusă:  6170 m2 

Soluția de proiectare prevede următoarele:  

Clădirea spitalului se va desfășura pe 3 niveluri (D+P+E). Construcția va avea 

forma, în plan, de U și este amplasată în zona cea mai sudică a terenului, cu partea 

îngustă a clădirii orientată spre sud.  

Funcțional, clădirea conform Studiului de fezabilitate are o organizare propusă 

mai simplă și logică: aripa vestică este destinată secției de TBC/Pneumologie, iar aripa 

estică adăpostește secția de Boli Infecțioase. Cele două secții funcționează 
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independent. Totuși, ele comunică la nivelul demisolului printr-un hol comun 

amplasat în zona sudică a clădirii, iar la parter și la etaj printr-un culoar de trecere 

suspendat peste curtea interioară, propus la mijlocul corpului de clădire. Accesul între 

secții se face controlat,in sistem de control acces, doar de către personalul autorizat. 

La demisol conform Studiului de fezabilitate a fost prevăzută partea de 

ambulatoriu, triaj internări, laboratoare, spitalizare de zi, iar la parter și etaj au fost 

proiectate saloanele, împărțite pe compartimente, conform temei de proiectare. 

Zona de ambulatoriu și zona de saloane au circuite diferite. 

Investiția va fi cofinanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiţii  

Valoarea totală a investiţiei: 71.014.370,68 lei 

Valoare finanţată prin C.N.I.–S.A.: 67.965.205,54 lei 

Valoare finanțate de CJ HARGHITA: 3.049.165,14 lei 

2. Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

În baza Adresei Consiliului Județean Harghita cu nr. 24365/12.10.2018, a fost 

solicitată includerea realizării prezentei investiții în lista de investiţii al Companiei 

Naționale de Investiții S.A. și finanțarea de la bugetul de stat al realizării investiției 

”Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean 

de Urgență Miercurea Ciuc” în cadrul Programului Național de Construcții de Interes 

Public sau Social, Subprogramul "Unități sanitare" și astfel prin Adresa C.N.I  S.A. cu 

nr. 24365/1/01.11.2018., a fost confirmată includerea în Lista de sinteză a 

subprogramului "Unități sanitare". 

În anul 2021 Compania Națională de Investiții S.A. a comunicat faptul că 

evaluarea documentelor depuse a trecut în faza a II-a și a solicitat documente 

suplimentare aferente programului de finanțare pentru evaluările tehnice și a 

procedurii de aprobare al finanțării.  

În anul 2021 am pregătit și am predat toate documentațiile necesare în 

vederea finanțării prin CNI al obiectivului de investiții ”Extinderea-modernizarea și 

dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, 

drept urmare, Consiliul Județean Harghita a primit finanțarea și Compania Națională 

de Investiţii C.N.I. S.A. a inițiat demersurile necesare în vederea contractării 

(proiectare + execuție) aferente obiectivelor de investiții enumerate mai sus, prin 

SEAP. 
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Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

Regim de înălțime = 2S + P + 2 Etaje 

Indicatori de suprafață: 

Suprafața construită propusă: 1955,60 m2 

Suprafaţa desfășurată propusă:  8041,71 m2 

Soluția de proiectare prevede următoarele:  

Clădirea alipită la calcan de corpul B existent, are regimul de înălțime  2S+P+2E 

parțiale. În principiu la subsolul doi va fi amenajat adăpost apărare civilă pentru toate 

clădirile Spitalului de pe amplasament. La subsolul unu și la parter vor fi amenajate o 

rampă încălzită, spații dedicate UPU și unele spații tehnice (centrala termică, tablou 

general, etc.), iar etajele parțiale vor fi dedicate activităților administrative ale 

Spitalului Județean de Urgență. 

Construcția include instalații gaze medicale (oxigen, vacuum, aer comprimat), 

ventilare/climatizare, sanitare, pluviale, hidranți, apă caldă/rece, electrice forță, 

curenți vitali, iluminat (de siguranță, continuarea activității, de siguranță, etc), curenți 

slabi (detectare incendiu, apelare asistente, supraveghere video,etc.), paratrăsnet. 

 

Obiectivul include echipamente tehnologice (centrală tratare aer, chiller, 

centrala termică, post trafo, etc.), echipamente medicale și dotări/mobilier medical și 

nemedical.  

Durata de execuție a lucrărilor proiectate este de 30 luni. 

Investiția va fi cofinanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii  

Valoarea totală a investiţiei: 70.375.215,25 lei lei 

Valoare finanţată prin C.N.I.–S.A.: 66.642.746,07 lei 

Valoare finanțate de CJ HARGHITA: 3.732.469,18 lei 

3. Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din 

Miercurea-Ciuc” 

În baza Adresei Consiliului Județean Harghita cu nr. 19565/29.08.2019, a fost 

solicitată includerea realizării prezentei investiții în lista de investiţii al Companiei 

Naționale de Investiții S.A. și finanțarea de la bugetul de stat al realizării investiției 

”Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc” 

în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, 
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Subprogramul "Unități sanitare" și astfel prin Adresa C.N.I S.A. cu nr. 736/27.01.2020, 

a fost confirmată includerea în Lista de sinteză a subprogramului "Unități sanitare". 

În anul 2021 Compania Națională de Investiții S.A. a comunicat faptul că 

evaluarea documentelor depuse a trecut în faza a II-a și a solicitat documente 

suplimentare aferente programului de finanțare pentru evaluările tehnice și a 

procedurii de aprobare al finanțării.  

În anul 2021 am pregătit și am predat toate documentațiile necesare în 

vederea finanțării prin CNI al obiectivului de investiții ” Amenajare Ambulatoriu la 

parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc”, drept urmare, Consiliul 

Județean Harghita a primit finanțarea și Compania Națională de Investiţii C.N.I. S.A. a 

inițiat demersurile necesare în vederea contractării (proiectare + execuție) aferente 

obiectivelor de investiții enumerate mai sus, prin SEAP. 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

Regim de înălțime = D + P + 2E 

Indicatori de suprafață: 

Suprafața construită propusă (conform D.A.L.I.): 1.400,60 m2 

Suprafaţa desfășurată propusă (conform D.A.L.I.):  5.498,60 m2 din care pentru 

2.115,00 mp. vor fi executate lucrări de reabilitare. 

Soluția de proiectare prevede următoarele lucrări de intervenție: 

 tronsonarea clădirii in 3 corpuri independente, despărțite de 

rosturi seismice; 

 cămășuirea stâlpilor cu fibre de carbon pentru îmbunătățirea 

ductilității acestor; 

 realizarea cămășuieli cu fibre de carbon la zonele de intersecție 

cu stâlpi și pe zonele de rezemare ale grinzilor secundare pe cele principale; 

 remedierea degradărilor de la nivelul finisajelor exterioare și 

refacerea hidroizolației la nivelul pereților perimetrali ai subsolului.  

 reabilitarea instalațiilor sanitare pentru eliminarea infiltrațiilor la 

nivelul subsolului; 

 eliminarea apei din subsoluri și din căminele din beton și 

igienizarea acestora; 

 recompartimentarea spațiilor: 

o desfaceri pereți interiori și realizarea altora noi, pe 

structura ușoară - pereți de gipscarton;  
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o închiderea unor goluri de ferestre;  

o desfacerea și refacerea finisajelor interioare în zonele de 

intervenţie; 

 casa noului ascensor va fi independentă de clădirea existenta; 

  executarea unui peretele exterior din beton pentru accesul la 

ascensor; 

 realizarea unui acoperiș tip șarpantă pe toată  suprafața clădirii 

existente;  

 desfacerea integrală al straturilor de hidroizolație și al 

termoizolației de la nivelul plăcilor peste etajul 2. 

 refacerea integrală al trotuarelor perimetrale și asigurarea 

etanșeității acestora la soclul clădirii; 

 dotarea cabinetelor de specialitate conform normelor din 

domeniu; 

 lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

  

 lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire/ a sistemului de 

furnizare a apei calde de consum; 

 lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de 

climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii 

aerului interior; 

 lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat 

aferente clădirii; 

 lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și 

ferestre) unde este cazul. 

Obiectivul include echipamente medicale și dotări/mobilier medical și 

nemedical.  

Durata de execuție a lucrărilor proiectate este de 24 luni conform D.A.L.I. 

Investiția va fi cofinanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiţii  

Valoarea totală a investiţiei: 20.920.084,78 lei 

Valoare finanţată prin C.N.I.–S.A.: 20.200.686,61 lei 

Valoare finanțate de CJ HARGHITA: 719.398,17 lei 
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II. Programul Innovation Norway România pentru investiții în electrificarea 

gospodăriilor 

Consiliul Județean Harghita împreună cu U.A.T.-urile interesate din județ în 

anul 2021 a început pregătirea respectiv demararea procedurii privind depunerea 

proiectului ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita” de către U.A.T. 

Județul Harghita pentru instalarea de sisteme solare fotovoltaice pentru gospodăriile 

izolate din județ neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice. 

Proiectul a fost depus la Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare 

gospodării- Granturi Norvegiene. 

În cadrul acestui apel Consiliul Județean Harghita în anul 2021 a primit 

finanțarea pentru proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita” 

finanțate din granturi norvegiene, care vizează soluții de electrificare pentru 

gospodăriile neelectrificate prin sursă de energie regenerabilă vor fi montate 52 de 

bucăți de sisteme fotovoltaice de 2 kwp pentru gospodăriile izolate neracordate la 

reţeaua de distribuţie a energiei electrice în  valoare de 5000 Euro/buc. 

Valoarea investiției este de 1.280.578 lei. 

III. Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu” prin Agenția Naţională 

pentru Locuințe 

În baza Adresei Consiliului Județean Harghita cu nr. 40057/22.03.2021, a fost 

solicitată de la Agenția Naţională pentru Locuinței includerea obiectivului de investiții 

”Construire locuințe de serviciu pentru cadre medicale” în Programul "Construcţia de 

locuinţe de serviciu” în care am solicitat construirea unei clădiri cu 24 apartamente, 

care va fi realizat în zona Spitalului de urgenţă Miercurea Ciuc pe teren intravilan, din 

Miercurea Ciuc, județul Harghita. Suprafața construită este de 600 mp. 

Necesitatea promovării investiției: 

În judeţul Harghita deficitul de cadre medicale, dar în special de medici 

specialişti atinge proporţii îngrijitoare. Unul dintre cele mai afectate spitale de 

această problemă este Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. 

Oportunitatea investiției: 

Crearea posibilității pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc să 

ofere tinerilor specialişti respectiv cadrelor medicale locuințe de serviciu. 

Clădirea va funcționa ca locuință de serviciu pentru cadre medicale din care va 

rezulta creșterea calității actului medical. 
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Investiția va fi cofinanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Agenția Naţională pentru Locuințe 

Valoarea totală a investiţiei: 14.700.000 lei 

Valoare finanţată prin A.N.L.: 11.500.000 lei 

Valoare finanțate de CJ HARGHITA: 3.200.000 lei 

IV. Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice prin Administrația Fondului pentru Mediu 

Ghidul de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice a fost aprobată la data de 7 

septembrie 2021 prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor cu nr. 

1548/2021. 

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor 

regenerabile de energie. 

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea 

de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei 

energetice a acestora.  

În anul 2021 Consiliul Județean Harghita a început pregătirea respectiv 

demararea procedurii privind depunerea proiectului având ca obiectiv realizarea 

investiţiei ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului 

Harghita” la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice prin intermediul platformei/aplicației 

informatice a Administrației Fondului pentru Mediu. 

La data de 08.11.2021 a fost depusă Dosarul de finanțare pentru proiectul 

”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita” pe 

platforma Administrației Fondului pentru Mediu. 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

Regim de înălțime = S+P+4E 

Indicatori de suprafață: 

Suprafața construită: 2455,48  m2 

Suprafaţa desfășurată:  17063,58  m2 
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Principalele caracteristici tehnice ale investiției: 

Pe terenul din Municipiul Miercurea-Ciuc se află sediul administrativ al 

județului Harghita. Se propune reabilitarea corpului de clădire. Fațada clădirii se află 

într-o stare avansată de degradare ce nu permite utilizarea sa în deplină siguranţă 

pentru utilizatori sau pentru trecătorii ocazionali, aceasta fiind poziționată în cea mai 

importantă piața a municipiului Miercurea Ciuc, fiind totodată cea mai importantă 

clădire de birouri a județului Harghita. 

Clădirea este utilizată în mod curent, dar nu s-au prevăzut măsuri adecvate de 

conservare, ci doar protecții pentru anumite zone cu un grad ridicat de degradare și 

pericol iminent de accidentare.  

Clădirea nu respectă cerințele actuale de termoizolare, fiind ineficientă din 

acest punct de vedere, din acest motiv este un mare consumator de energie. 

Din această cauză, este nevoie de reabilitare a fațadei, igienizare şi 

termoizolare.  

Activitatea clădirii reabilitate va ajuta la dezvoltarea durabilă a capitalului 

uman din zona în care este construită. Regimul de înălţime al clădirii rămâne 

neschimbat, nu sunt propuse supraetajări sau extinderi. Acoperirea va rămâne în 

sistem de şarpantă, fiind prevăzute sisteme de drenaj  şi parazăpezi. Se vor păstra 

branşamentele la reţelele existente în zonă. Se va reface terasa din jurul intrărilor, 

realizându-se reabilitarea termică și refacerea hidro-izolațiilor la nivelul acesteia. 

Terasa din zona curții interioare și luminatorul vor fi refăcute, astfel încât pierderile 

de energie să fie diminuate, iar eventualele infiltrații eliminate. 

Clădirea va fi eficientă din punct de vedere energetic şi va respecta toate 

normativele în vigoare cu privire la confortul şi siguranţa în exploatare. 

Valoarea totală a investiţiei: 33.321.598,34 lei 

Valoare finanţată prin A.F.M.: 14.000.000,00 lei 

 

Compartimentul de elaborare proiecte de investiții 

Consiliul Judeţean Harghita are ca principală atribuție asigurarea creșterii 

condițiilor de trai și bunăstarea locuitorilor din județ, prin implementarea 

programelor de investiții finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și 

fonduri nerambursabile UE și cu scopul soluționării cerințelor, nevoilor, problemelor 
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semnalate de factorii locali (instituții subordonate, primării, mediul de afaceri, 

locuitorii din județ etc.). 

Consiliul Județean Harghita a primit finanțare conform Contractului de 

finantare nr. 1779/29.03.2018 pentru proiectul „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137 

A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137 A KM 

0+000 – 16+000” în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 6 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională Prioritatea de investiţii 

6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare 

la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Durata proiectului: 29.03.2018 – 31 decembrie 2023. 

Bugetul proiectului: 124.147.565,00 lei 

Scopul proiectului: al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a 

populației din localitățile situate in proximitatea Reabilitare DJ 131-DJ 133 – DJ 137A, 

lim. jud. Covasna – Ocland – Sânpaul – Daia – Tăureni - Ulieș – lim. jud. Brașov. 

Lungimea drumurilor județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T 

cca 48.32887 km; 

Populația deservita de infrastructura secundara modernizata care asigura 

accesul la coridoarele TEN-T este de 8790 persoane; 

Suprafața de trotuare reabilitate 22748 mp (5345 mp + 7093 mp + 10310 mp); 

Stații transport public modernizate/reconstruite 24 bucăți; 

Parapeți înlocuiți si refăcuți 3170 metrii liniari. 

Pentru protecția drumului fata de efectele generate de condiții meteorologice 

extreme se vor reabilita si amenaja după caz șanțuri de-a lungul parții carosabile 

Obiective specifice: 

- dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Harghita, respectiv creșterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale; 

- reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii fizice locale și regionale, pentru a 

crea cadrul favorabil atragerii de investiții, promovării creșterii economice și creării 

de locuri de muncă sustenabile în zona de influență a drumurilor județene; 
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- protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării aerului și scăderea 

nivelului zgomotului, are ca efect dezvoltarea turismului in zona de țintă, prin 

dezvoltarea infrastructurii, fiind favorizat traficul de turiști din țara și din străinătate. 

Proiectul „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137 A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 

54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137 A KM 0+000 – 16+000” este în curs de 

implementare. 

În cursul anului 2021 a fost lansat Programul Național de Investiții "Anghel 

Saligny". În cadrul acestui program se pot realiza obiective de investiții care constau 

în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, 

reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de 

destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se 

încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare 

pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale; 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 

comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante 

ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și 

trotinete electrice; 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum 

și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale. 

În cadrul programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, Harghita a depus 

14 proiecte de reabilitare a drumurilor spre finanţare, solicitând aproximativ 850 de 

milioane de lei pentru reabilitarea si modernizarea lor; cele mai importante dintre 

acestea sunt: DJ 137 Odorheiu Secuiesc – Cristuru Secuiesc, DJ 123 până la Cinod, DJ 

127 Ditrău-Tulgheş, DJ 127A la Lunca de Jos, 136B Porumbeni-Inlăceni şi DJ 128 

Jolotca-Borsec.. Aceste cereri sunt în curs de verificare. 
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Compartimentul analiză și propuneri programe de dezvoltare 

- Servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentaţiilor 

necesare depunerii a 3 proiecte de finanțare (inclusiv scrierea Cererii de finanţare) 

pentru înființare Incubatoare de afaceri în Cristuru Secuiesc, Gheorgheni și Bălan, în 

vederea accesării fondurilor nerambursabile conform prevederilor Ghidului 

solicitantului din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 

- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte POR/937/2, PI 2.1.B - Incubatoare de 

afaceri - Relansare (Centru), Cod CPV:  72224000-1 

- Propuneri pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea 

și funcționarea parcurilor agro-zootehnice 

- Informații pentru Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în 

Turism, privind proiectul ”Danube Cycle Plans”, referitor la identificarea Rețelei 

naționale de trasee pentru deplasarea cu bicicleta. 

- Alocare resurse bugetare pentru realizarea unui Studiu de 

prefezabilitate având ca scop realizarea de  Piste pentru biciclete în Județul Harghita 

- Contract de finanțare “Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în 

Orașul Bălan” Cod SMIS: 152031, Apelul de proiecte POR/937/2, PI 2.1.B - 

Incubatoare de afaceri - Relansare (Centru) 

- Servicii de proiectare aferentă investiţiei "Reabilitarea unor imobile 

pentru Înființare incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc“ – reactualizare 

S.F., în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 

2.1.B - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte POR/937/2. 

- Contract de finanțare “Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în 

Orașul Cristuru Secuiesc” Cod SMIS 2014+: 152030, Apelul de proiecte POR/937/2, PI 

2.1.B - Incubatoare de afaceri - Relansare (Centru) 

- Servicii de proiectare aferentă investiţiei "Reabilitarea unor imobile 

pentru Înființare incubator de afaceri în Gheorgheni“ - D.A.L.I. în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
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întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1.B - Promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin 

încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de 

proiecte POR/937/2. 

- UIP „Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin U.A.T. 

Judeţul Harghita”.Cod SMIS: 144721 

- Servicii de proiectare P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investiție „Lucrări de 

Intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” în cadrul proiectului 

„Lucrări de Intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” cod SMIS 

122706, la Contractul de finanțare nr. 6445/2020, în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 

prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 

Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea 

de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 

de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru 

lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni. 

- Servicii de audit financiar pentru Proiectul „REABILITARE DJ 131 - DJ133 - 

DJ137A LOT 3 - DJ131 KM 38+621 - 54+984; DJ133 KM 25+000 - 41+866; DJ137A KM 

0+000 - 16+000„  proiect obținut prin programul POR 2014-2020, Axa prioritară  6. - 

Îmbunătățirea Infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de 

investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 

și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Cod CPV : 

79212100-4 

- Serviciu de specialitate pentru realizarea Documentațiilor necesare 

completării D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție „Lucrări de Intervenție la Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” 

- Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor, cu scopul întocmirii 

unei cereri de finanțare, analizei cost-beneficiu și a anexelor aferente, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 7 PRIORITATEA DE 

INVESTIȚII 7.1 „MODERNIZARE/CONSTRUIRE ȘI DOTARE DE NOI BAZE DE 

SALVAMONT ÎN JUDEȚUL HARGHITA””, Cod CPV:  72224000-1 

- Propuneri/observații cu privire la draftul Legilor și Ordonanțelor de urgență, 

către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. 
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- Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Modernizare sistem 

rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc-Păuleni DN 12A, km 2+200-7+500, județul 

Harghita, pe sectorul km 3+032-7+500″, Cod SMIS 125429 

- Serviciul de proiectare “Campus Școlar pentru Școala Specială Sf. Ana 

Miercurea Ciuc” Faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

- Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Modernizare DJ 126, 

km 0+000-5+650” Cod SMIS 125428 

- Servicii de informare și publicitate pentru Proiectul „Modernizare drum 

județean DJ 174A-Bilbor-km 20+000-23+423 - DJ 174C-lim. jud. Suceava km 5+000-

11+197, pe sectorul km 5+000-11+197”, Cod SMIS 125426 

- Grup de lucru în vederea accesării oportunităților de finanțare pentru realizare 

infrastructuri piste de biciclete în Judeţul Harghita 

 

 
9. Direcția generală tehnică: 

 
Investiții pe drumurile județene în județul Harghita: 

- Reabilitare sistem rutier DJ138A, km 0+000-5+250, total km asfalt 5,2 km, 6 

poduri/podețe dalate au fost reabilitate, 8 podețe tubulare au fost construite 

respectiv sunt realizate șanțuri betonate total 3,8 km. În afara lucrărilor de 

drum s-au executat și lucrări de drenaj total km 3,8 km sau montat elemente 

de siguranță rutieră respectiv au fost aplicate marcaje rutiere, parapeți 

metalici montați în lungime de 1350 m.  

- Reabilitare DJ134 lim jud Mureș-Uilac, lim județului Mureș, km 18+400-21+240 

și 22+640-24+550, total km asfalt 4,8, două poduri noi, unul cu o deschidere de 

10 m din grinzi din beton precomprimat, un pod de 4 m dalat, podețe 12 buc, 

aproximativ 6500 de metrii șanț betonat, montat elemente de siguranță 

rutieră respectiv au fost aplicate marcaje rutiere, parapeți metalici montați, au 

fost executate accesele la proprietăți respectiv drumuri laterale.  

- Modernizare sistem rutier pe DJ 135, lim. jud Mureș-Atid, km 45+400-57+500, 

total km asfalt 3,38 km, au fost construite 2 poduri noi și două poduri au fost 

reabilitate, s-a executat zid de sprijin 180 m lungime pe tronsonul doi, pe 

tronsonul 3 între poz. km 54+000-57+380 au fost s-a executat de balast și 

stratul de piatră spartă, între poz. km 54+922-57-225 s-a executat 9 podețe, s-

a executat șanț trapezoidal din beton în lungime de 96,41 m lungime respectiv 
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rigolă carosabilă 40 m lungime, au fost montate elemente de siguranță a 

circulației parapete metalice. 

- Reabilitare sistem rutier DJ 127, Ditrău-Tulgheș, total asfalt km 5,00 km, 2 

poduri au fost reabilitate, șanțuri betonate, lucrări de gabioane, 5 km de drum 

pe tronsonul 3 au fost balastate și pietruite. 

- Reabilitare sistem rutier DJ 153D, Remetea, total km asfalt 3,5 km, 2 poduri 

D5, 12 podețe, rigolă carosabilă, șanț betonat, acces la proprietăți 

- Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-

7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 

iulie 2016, au fost amplasate tuburi și elemente pentru poedeț 37 (de bucăți) 

în valoare de 6.537.000,00 de lei 

Întreținere de vară pe drumurile județene covor asfaltic: 

- Întreținere curentă și periodică, plombări și covoare bituminoase,  pe 

drumurile județene din județul Harghita pe DJ 121G – 4 km asfalt 

- Întreținere curentă și periodică, plombări și covoare bituminoase,  pe 

drumurile județene din județul Harghita pe DJ 123C – 2 km asfalt 

 
 

10. Direcţia generală patrimoniu: 
 

Acte și demersuri pentru înființarea Centrelor de vaccinare începând cu luna 

ianuarie 2021:  

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 17/2021 privind exprimarea 
acordului Consiliului Județean Harghita în vederea schimbării temporare a 
destinaţiei spaţiilor din imobilul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. 
Kossuth Lajos, nr. 4, județul Harghita în structuri medicale - centru de 
vaccinare. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 18/2021 privind exprimarea 
acordului Consiliului Județean Harghita în vederea schimbării temporare a 
destinaţiei spaţiilor EI7 - EI22 din imobilul situat în Orașul Bălan str. 1 
Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita, aflate în folosința Orașului Bălan prin 
Consiliul Local al Orașului Bălan în structuri medicale - centru de vaccinare 

- A fost elaborat și încheiat cu DSP Harghita Contractul nr. 35248 din 02.02.2021 
pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru 
operaționalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de 
autoritățile administrației publice locale în alte locaţii decât cele din cadrul 
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unităților sanitare (Centrului de vaccinare din str. Kossuth Lajos, nr. 4, 
Miercurea Ciuc, jud. Harghita). 

- Au fost asigurate în mod continuu toate materialele consumabile pentru 
funcționarea centrului de vaccinare și au fost încheiate zeci de procese verbale 
de predare-primire între Centrul de vaccinare și Consiliul Județean Harghita 
pentru predarea și respectiv primirea cantitativă și calitativă ale acestor 
materiale consumabile. 

- Au fost demarate lucrări de zugrăveli în valoare de 49.545,05 lei cu TVA 
- Au fost demarate lucrări la instalații electrice în valoare de 86.707,56 lei cu 

TVA 
- S-au efectuat lucrări de evacuare a apelor reziduale, eliminarea deșeuri în 

valoare de 5.831,00 cu TVA 
- Au fost făcute lucrări de reparații la acoperișul clădirii în valoare de 5.949,76 lei 

cu TVA 
- S-au contractat servicii de curățenie în valoare de 138.754,00 lei cu TVA 

 

Investiții/achiziții de mijloace fixe efectuate în cursul anului 2021: 

- Echipament audio – video pentru conferințe  

- Scanner profesional A0 

- Telefoane mobile 

- Televizor smart 

- Backup server 

- Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita - În 

cadrul contractului s-a achiziționat mobilierul interior în vederea dotării 

“Centrului balneoclimateric multifuncțional din orașul Borsec”, constând în 183 

tipuri de mobilier (în total 1.187 obiecte de mobilier). Valoarea contractului: 

1.964.380,60 lei  

- 1 bucăți autovehicule 

- Defibrilator 

Achiziții imobile realizate în anul 2021 

      În vederea rezolvării lipsei de spațiu al Consiliului Județean Harghita și al 
instituțiilor subordonate în anul 2021 au fost achiziționate două imobile: 
 

- Imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 37, jud. Harghita, alcătuit 
din teren în suprafață 7.646 mp. mp. și construcțiile amplasate pe acesta, cum 
ar fi: 4 bucăți de Sere de vară notate ca C1, C2, C3, C4, C5 – Coș de fum, C6 – 
Centrală termică din cărămidă, C7 – Seră de vară, C8 – WC, C9 – grajd din 
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lemn, C10 – Șopron din lemn, C11 – Șopron din lemn, C12 - Magazie din lemn, 
Sere din fier+sticlă - C13, C14, C15, C16, Birouri din cărămidă-C7, înscris în C.F. 
52248, la prețul de 767.300 lei. 

 
- Imobilul situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, alcătuit din 

teren în suprafață de 1747 mp și construcții în suprafață de 869 mp. Imobilul a 
fost achiziționat la prețul de 1.684.000 lei. 

 

Activități pentru întreținerea și exploatarea sistemelor de monitorizare a traficului 

pe drumurile județene 

 Organizarea și asigurarea serviciilor de mentenanță și intervenții de urgență la 

cele 28 de sisteme de supraveghere video montate pe drumuri județene; 

 Achiziționarea a 2 sisteme de supraveghere mobile pentru urmărirea traficului 

pe drumurile județene; 

 Achiziționarea pieselor de schimb pentru repararea sistemelor defecte; 

 

Asigurarea formularelor de atestate de producător și carnete de comercializare a 

produselor din sectorul agricol: 

- Au fost achiziționate atestate și carnete pentru cele 67 de unități administrativ-

teritoriale din județul Harghita. Valoarea totală a bunurilor: 33.260,50 lei 

 

Activități pentru creșterea gradului de siguranță a traficului pe drumurile județene:  

         În vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în 
cazul producerii unor blocaje în traficul rutier s-a inițiat colaborarea cu 23 unități 
administrativ- teritoriale după cum urmează: Orașul Bălan, Comuna Ciucsângeorgiu, 
Comuna Corund, Comuna Cozmeni, Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Dealu, Comuna 
Joseni, Comuna Leliceni, Comuna Lueta, Comuna Lupeni, Comuna Mărtiniș, Comuna 
Merești, Comuna Remetea, Comuna Săcel, Comuna Sărmaș, Comuna Sâncrăieni, 
Comuna Șimonești, Municipiul Toplița, Comuna Tușnad, Comuna Ulieș, Comuna 
Vărșag, Orașul Vlăhița, Comuna Voșlăbeni. 

Achiziționarea dotărilor necesare pentru intervenții în teren, în valoare totală de 

138.993,14 lei, constând în următoarele bunuri: 

 Motoferăstrău profesional – 13 bucăți; 

 Motodebitatoare portabile cu motor termic: 6 bucăți; 
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 Grupuri electrogene portabile – 13 bucăți 

 Polizoare unghiulare: 8 bucăți 

 Cabluri de tracțiune: 9 bucăți 

 
Participarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al 
apartamentelor aflate în proprietatea Județului Harghita : 
 

- apartament situat în municipiul Odorheiu Secuiesc , str. Constructorilor nr. 1 
ap. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea Județului Harghita (Hotărârea 
CJHR nr. 226/2021); 

- locuință de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul 
Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al 
Județului Harghita.(Hotărârea CJHR nr. 91/2021); 

 

Proiecte de hotărâri elaborate și propuse spre aprobare în anul 2021: 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 40/2021 privind darea în 
administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a unor spații din 
incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 
1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 116/2021 privind trecerea din 
domeniul privat în domeniul public al Județului Harghita și darea în 
administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spații aflate 
în incinta Policlinicii Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, 
județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului 
Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului 
public judeţean Harghita 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 121/2021 privind acordarea 
dreptului de uz și de servitute de trecere către Distribuţia Energiei Electrice 
România S.A. prin Sucursala Harghita, pe durata existenței rețelei electrice 
asupra terenului de 60 mp aflat în patrimoniul județului Harghita, pe care sunt 
amplasate instalațiile energetice, cablu de medie tensiune, cablu de joasă 
tensiune, tablou electric de distribuție situat în Mun. Miercurea Ciuc, B-dul 
Timișoarei, nr. 4. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 278/2021 privind aprobarea dării 
în concesiune directă, doamnei Dr. Tompa Ecaterina, a spațiului medical 
format din 3 încăperi, camerele Nr. EI1,EI2, EI3, aflat la etajul I al imobilului 
Spitalul Policlinic Bălan, situat în Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32B, 
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județul Harghita și modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2021 privind aprobarea 
transmiterii imobilului Locuință de serviciu - Garsonieră, situat în Municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 31, ap. 32, județul Harghita aflat 
în domeniului privat al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului 
Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
– Ciuc. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 394/2021 privind prelungirea 
Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între Județul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul Miercurea-Ciuc prin 
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 459/2021 privind darea în 
administrare Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean 
Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, partea 
Policlinică, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând 
domeniului public al judeţului Harghita. 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 520/2021 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind 
unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

județului Harghita; 

- Hotărârea privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului 
Harghita;  

- Etc. 
 

De asemenea au fost întocmite următoarele proiecte de hotărâri de guvern: 

- Alocarea unor sume pentru rezolvarea problemei de cazare a 260 oameni 
rămase fără adăpost în urma unui incendiu produs în  municipiului Miercurea 
Ciuc în data de 07.01.2021, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul 
Miercurea Ciuc, județul Harghita; 

- Alocarea sumei de 4.217,65 mii lei, din Fondul intervenție la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru înlăturarea 
efectelor calamităților naturale care au avut loc în localitățile judeţului 
Harghita;  
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Contracte de administrare încheiate în anul 2021: 
 

- A fost elaborat și încheiat cu Serviciul de Ambulanță Județean Harghita 
Contractul de administrare nr. 40136 din 23.03.2021 

- A fost elaborat și încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
Actul Adițional Nr.48666/07.06.2021 la Contractul de Administrare 
Nr.21587/2004 precum și Protocolul nr. 51028/28.06. 2021. 

- A fost elaborat și încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
Contractul de administrare nr. 58036/30.08.2021 precum și Protocolul nr. 
59152/08.09.2021. 

- A fost elaborat și încheiat cu Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al 
Municipiului Miercurea-Ciuc Actul Adițional nr. 63434/14.10.2021 la 
Contractul de Administrare nr. 40252/2011/553/2011 

- A fost elaborat și încheiat cu Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului 
Județean Harghita, Contractul de administrare nr. 68582/25.11.2021 precum și 
Protocolul nr. 69750/08 12 2021. 

- Transmiterea fără plată a pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii 
pavajului la drumurile județene : DJ 153D de pe sectorul km 1+000-4+500 și DJ 
135, limita județului Mureș - Atid, km 45-400-57+500  , U.A.T-ului  Atid și 
U.A.T- ului Remetea 
 
De asemenea au fost aprobate și trecute în proprietatea Unităților 
Administrativ Teritoriale beneficiare sistemele de apă care nu au fost realizate 
în sistem microzonal: 
 

- Sistem de alimentare cu apă Avrămeşti – Firtănuș etapa I. în valoare de 
259.839,33 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Cozmeni - Lăzărești în valoare de 600.184,85 lei 
- Sistem de alimentare cu apă Mărtiniş – Chinușu în valoare de 91.306,05 lei, 

Mărtiniș – Bădeni în valoare de 188.728,45 lei, Mărtiniș – Ghipeș în valoare de 
195.226,86 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Lupeni – Firtoșu în valoare de 130.146,21 lei, 
Păuleni – Lupeni în valoare de 189.124,18 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Feliceni – Arvățeni în valoare de 183.637,89 lei, 
Feliceni – Văleni în valoare de 49.489,89 lei, Feliceni – Hoghia în valoare de 
189.997,46 lei, Feliceni – Cireșeni în valoare de 59.886,59 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Dârjiu - Mujna etapa I. și Dărjiu - Mujna etapa II. 
în valoare totală de 133.895,78 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Atid – Inlăceni în valoare de 127.750,70 lei, Atid – 
Siclod în valoare de 147.439,74 lei 
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- Sistem de alimentare cu apă Ulieşi – Obrănești în valoare de 59.534,23 lei, 
Ulieși – Petecu în valoare de 125.741,62 lei, Ulieș – Nicolești în valoare de 
81.113,22 lei, Ulieș – Vasileni în valoare de 41.366,73 lei 

- Sistem de alimentare cu apă Misentea - Comuna Leliceni în valoare de 
1.203.592,99 lei, Fitod și Leliceni - comuna Leliceni în valoare de 881.468,39 lei 

 
Contracte de concesiune:  
 

- A fost elaborat și încheiat cu doamna Dr. Tompa Ecaterina Contractul de 
concesiune precum și Procesul verbal de predare-primire nr. 55802 din 
05.08.2021. 

 

Asocieri UAT Județul Harghita în vederea realizării unor investiții:  
 

- aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în 
vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al 
municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord –Sud”. (Hotărârea CJHR nr. 
191/2021); 

- aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în 
vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion 
administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de 
perfecționare pentru pompieri voluntari. (Hotărârea CJHR nr. 502/2021). 

 

Servicii achiziționate pentru funcționarea aparatului propriu: 

- 3 tipuri diferite de servicii legislative online 

- Servicii de reparare și întreținere a centralei telefonice interne a Consiliului 

Județean Harghita 

- Servicii de sonorizare și transmisie live a ședințelor de consiliu, respectiv a altor 

evenimente organizate de Consiliul Județean Harghita 

- Servicii de suport tehnic și mentenanță a platformei Visit Harghita și a aplicației 

mobile Visit Harghita 

- Servicii de certificare a semnăturilor electronice 

- Telefon fix, internet fix centrul de vaccinare 

- Servicii PSI 

- Asigurare imobil centrul de vaccinare 

- Servicii de mentenanță sistem de control acces 

- Telefonie fixă 

- Medicina muncii 
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- Telefonie mobilă Vodafone 

- Telefonie mobilă Telekom 

- Telefonie mobilă RCS&RDS 

- Internet pe mobil Orange 

- Lucrări electrice Centrul de   Odorhei 

- Sistem de pontaj la birourile teritoriale 

- Diriginte șantier 

- Asigurare auto 

- Asigurare imobile 

- Componente electrice și electronice 

- Reparație generator 

- Telefonie prin satelit 

- Diverse servicii medicale 

- Externalizare IT Lot3 

- Reparații auto 

- Modernizare celor 2 intrări în Palatul administrativ 

- Modernizare sistem control acces 

- Energie electrică 

- Gaze naturale  

- Combustibil 

- Abonamente pentru ziare și publicații 
- Reparații aparate de aer condiționat 
- Reparație pompă de apă cu presiune 
- Servicii de întreținere a curăţeniei în spațiile unde își desfășoară activitatea 

Consiliului Județean Harghita, inclusiv a sălilor de ședințe, holurilor, grupurilor 
sanitare 

- Asigurarea încălzirii Palatului Administrativ şi a altor imobile aflate în 
administrarea directă a Consiliului Județean Harghita 

- Servicii de testare, analiză şi consultare tehnică RSVTI 
- Servicii de întreținere și reparații ascensoare 
- Servicii de fotocopiere 
- Servicii de deratizare 

Produse achiziționate pentru funcționarea aparatului propriu: 

- Accesorii pentru aparate audio și video 

- Aranjamente florale și flori tăiate 

- Echipament și accesorii pentru computer 
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- Robe pentru juriști 

- Suport biciclete 

- Imprimante multifuncționale profesionale 

- Computere de birou și portabile 

- Software de protecție antivirus informatic 

- Tonere 

- Acumulator 

- Covoare antiderapante  

- Aparat de curățare cu apă sub presiune 

- Anvelope pt. parc auto 

- Diferite scaune 

- Euro container 

- Mobilier birou 

- Covor, mochetă 

- Perdele verticale 

- Soluție AdBlue 

- Diferite produse Chimice pentru întreținerea autovehiculelor 

- Cameră de supraveghere pentru măsurarea temperaturii corpului 
- Vas de expansiune 
- Produse de curăţat 
- Materiale de construcţii 
- Diverse produse alimentare (apă plată la bidon) 
- Accesorii și componente electronice 
- Articole igienico-sanitare din hârtie 
- Produse informative și de promovare 
- Echipamente electrice 
- Produse din plastic 
- Hârtie pentru fotocopiatoare 
- Diverse mașini , echipamente și accesorii de birou 
- Ștampile cu text 
- Vopsele 
- Aparate de uz casnic 
- Unelte și scule 
- Echipament de încălzire 
- Echipamente de bucătărie 
- Dosare 
- Ștampile 
- Articole si echipamente de sport 
- Accesorii de birou 
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- Îmbrăcăminte specială de lucru 
 

Licențe și acces la platforme online: 

- Licență Office Microsoft 365 și Avada 

- AutoCad Civil 3D 

- IBM Statistics Base 

- Prezi Plus Business 

- Sli.do 

- Spațiu de stocare în Google Drive 

- Șablon pentru realizarea de materiale video 

- Abonament drepturi de autor 

- Zoom Pro și Webinar 

- Etc. 

Alte contracte: 
 

- A fost elaborat și încheiat cu Distribuţia Energiei Electrice România S.A. prin 
Sucursala Harghita Contractul de uz si servitute de trecere Nr. 
48460/03.06.2021. 

- Au fost elaborate și încheiate acte adiționale sau contracte de folosință cu 
următoarele instituții: 

- Agenţia Naţională de Presă Agerpres 
- Instituţia Prefectului Judeţului Harghita 
- Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita 
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilități Publice 
- Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita 
- Agenţia de Dezvoltare Regională Centru 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a 

Consiliului Județean Harghita 
- I.S.C. – Inspectoratul de Stat în Construcţii 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Harghita 
- Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Judeţul Harghita 
- Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita 
- Direcţia Judeţeană de Statistică 
- Direcţia Județeană pentru Cultură Harghita 
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita 
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- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea 
Centru Brașov - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Harghita 

- Agenţia Domeniilor Statului 
- Serviciul de Protecţie şi Pază 
- Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita - Hargita Megye Fejlesztési 

Ügynöksége 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Harghita" 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară S. I. M. D. Harghita 
- Asociația Pentru Județul Harghita 
- Editura Hargita Népe 
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Oltul” al Județului Harghita 
- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) 
- Întreținere Drumuri Harghita S. R. L. 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc - 

Asociația Csik Metropoliszövezet 
- Pentru folosința unor spații aflate în patrimoniul județului Harghita au fost 

elaborate și încheiate acte adiționale cu următoarele persoane juridice sau 
private: 

- Casa Judeţeană de Pensii Harghita 
- Orbán László masor 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 
- S.C. ROPHARMA S.A. 
- Antal Magda tehnician dentar 
- Bursuc Dan Cristian tehnician dentar 
- Bálint Mihály Ubul tehnician de aparatură medicală 
- Bursuc Izabella Angelica tehnician dentar 
- Szász Mária tehnician dentar 
- Colegiul Medicilor Dentişti Harghita 
- S. C. SZABOLCS-HAR S. R. L. 
- S. C. Azko-Vending S. R. L. 

- Pentru asigurarea curățeniei la Policlinica Miercurea Ciuc a fost elaborat 
documentația necesară pentru achiziția Serviciului de salubrizare la Policlinica 
Miercurea Ciuc, situat la str. Mikó, nr.1, Miercurea Ciuc, iar din urmă a fost 
încheiat Contractul de servicii nr. 43842 din 27.04.2021. 

- Contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu aflate în proprietatea 

Consiliului Județean Harghita 
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Lucrări cadastrale: 

- Au fost efectuate diferite lucrări cadastrale și topografice în vederea 

actualizării unor cărți funciare, pentru dezmembrarea unor terenuri, a fost 

necesar efectuarea unei lucrări în vederea modificării limitei de hotar. Astfel 

au fost actualizate imobilele înscrise în CF nr. 50551, 68071, 68077, 55051, 

50131, 54725 

 
Lucrări pentru întreținerea și amenajarea Palatului administrativ al Consiliului 
Județean Harghita realizate de personalul de deservire:  
 

- Zugrăvire interioară 
- Montare parchet laminat 
- Remedieri sistem de apă canalizare 
- Remedieri instalații de încălzire 
- Reparat barieră 
- Lucrări de reparații cu travertin 

- Reparații și modernizări instalații electrice 

- Amenajări birouri 

 
Gestionarea parcului auto al Consiliului Județean Harghita:  
 

- Coordonarea parcului auto, coordonarea conducătorilor auto 

- Întocmirea foilor de parcurs pentru autovehicule aflate în proprietatea 

Consiliului Județean Harghita 

- Gestionarea bonurilor de carburant 

Gestionarea magaziei cu materiale consumabile: 
 

- Bonuri de consum în număr de 1617 

- Note de recepție în număr de 190 

- Dare în folosință a obiectelor de inventar în număr de 209 

 
Proceduri operaționale elaborate în anul 2021: 
 

- Procedură operațională privind modul de aprobare a documentelor de achiziție 

și de plată inițiate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Oltul” și 

Centrul Militar Județean în cadrul Consiliului Judeţean Harghita  
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- Procedură operațională privind  activitatea de întocmire şi eliberare a facturilor 

pentru chiriile, redevenţele, respectiv pentru cota de cheltuieli comune 

calculate pe baza contractelor de închiriere, concesiune şi de comodat ale 

spaţiilor care fac parte din domeniul public şi privat al judeţului Harghita şi a 

altor facturi emise de Consiliul Judeţean Harghita. 

 
Facturi emise pentru chirii, redevențe, atestate de producător, etc.: 
 

- Au fost emise facturi pentru chirii, redevențe pentru imobile, spaţii din 
patrimoniul județului aflate în administrarea directă a Consiliului Judeţean în 
valoare de 6.786.906,91 lei  

- Taxele facturate aferente utilizării drumurilor județene și a taxelor din 
domeniul compartimentului urbanism au fost în valoare de 89.629,14 lei 

- Din defalcarea lunară a cotei părţi a cheltuielilor comune aferente imobilelor și 
spațiilor aflate în patrimoniul județului Harghita și în administrarea directă a 
Consiliului Județean Harghita au fost emise facturi în total de 3.059.747,20 de 
lei 

- Au fost facturate convorbirilor telefonice, pentru instituțiile care sunt legate la 
centrala telefonică a Consiliului Județean Harghita în valoare de 10.950,00 de 
lei 

- Au fost facturate conform cererilor din partea primăriilor de pe teritoriul 
județului Harghita 1100 de file din atestatele de producător și 900 de bucăți 
carnete de producător 

 
Inventarierea bunurilor mobile și imobile ale Județului Harghita, Centrului Militar 
Județean și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență: 
 

- Ținerea registrelor de evidență cu numere de inventar pentru mijloace fixe, 
operarea în programul de evidență 

- Ţinerea la zi pe locuri de folosinţă a evidenţelor centralizate a bunurilor pentru 
fiecare birou în parte 

- Participarea în comisiile de inventariere 
 

 

 
11. Serviciul achiziții publice : 
În cursul anilor 2018 - 2021, Compartimentul achiziții publice a procedat la 

întocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, la 

postarea în SEAP a acestora, la evaluarea ofertelor prezentate în SEAP. 
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         Personal 2021: 5 consilieri achiziții publice până în Noiembrie 2020 (4 se ocupau 

de procedurile de atribuire și 1 de achizițiile directe), iar din luna Noiembrie până în 

luna Decembrie 6 consilieri achiziții publice (5 se ocupau de procedurile de atribuire și 

1 de achizițiile directe) 

În 2021, au fost inițiate 45 de achiziții din care 24 au fost finalizate în anul 2021, prin 

încheierea de contracte, astfel:  

- 9 contracte de servicii  
- 7 contracte de lucrări  
- 8 contracte de furnizare  

 
      Pe lângă contractele  au fost atribuite 14 proceduri pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii publice în baza prevederilor art. 31 din Legea nr.98/2016, 

pentru Întreținere Drumuri Harghita SRL, 

Totodată, au fost inițiate 9 proceduri simplificate, 1 negociere fără publicare 

prealabilă și 1 licitație deschisă pentru atribuirea de contracte de achiziție publică de 

servicii și lucrări, proceduri care au fost postate în SEAP de două, respectiv trei ori,dar 

care au fost anulate datorită faptului că nu au fost depuse oferte, sau oferte 

admisibile. Patru din aceste contracte au fost atribuite prin aplicarea procedurii de 

negociere fără publicare. 

În anul 2021 au fost depuse 5 contestații la CNSC, dintre care 4 au avut ca 
obiect atribuirea de contracte de lucrări, unul a avut ca obiect atribuirea unui 
contract de servicii. Referitor la cele patru contracte de lucrări, CNSC a respins pe 
fond o contestație, la una a admis în parte și a dispus remedierea, iar în cazul 
celorlalte două a admis contestația depusă de ofertanți și a dispus remedierea. La 
contractul de servicii CNSC a respins contestația depusă de ofertanți. 

 
În Programul anual al achizițiilor publice (PAAP) pe anul 2021, în cadrul Anexei 

la Anexa nr. 2 au fost cuprinse 297 poziții privind achizițiile directe, dintre care 110 
având ca obiect produse, 174 servicii, 13 lucrări, în valoare totală estimată de 
7.333.979,69 lei. Astfel, au fost derulate 494 achiziții directe, prin inițierea de mai 
multe cumpărări directe pe o poziție din PAAP, în funcție de necesitățile autorității 
contractante. 

 
Spre deosebire de anii precedenți, în anul 2021 a fost înființat un nou 

compartiment, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, și anume compartimentul 

Unitate Centralizată de Achiziții Publice. Astfel, Proiectul „Sprijin în implementarea 
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Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice prin consolidarea capacității 

administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților 

contractante, cod SIPOCA 625” („proiectul SIPOCA 625”), printre altele, are ca și 

obiective specifice derularea a trei exerciții pilot de înființare și operaționalizare a 

unor Unități Centralizate de Achiziții la nivel local. Consiliul Județean Harghita, ca 

urmare a completării chestionarului și discuțiilor bilaterale, a metodologiei de 

evaluare și selecție agreate a fost selectat pentru a primi sprijin în vederea înființării 

și operaționalizării unei Unități de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local. La 

data de 15.07.2021 Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita a semnat un 

Protocol de colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), având ca 

obiect asistența oferită pentru înființarea și operaționalizarea unei Unități 

Centralizate de Achiziții la nivel local, această colaborare fiind aprobată de Consiliul 

Județean Harghita, prin Hotărârea nr. 253/2021 privind aprobarea încheierii unui 

protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și UAT 

Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita având ca obiect asistența oferită 

pentru înființarea și operaționalizarea unei Unități Centralizate de Achiziții la nivel 

local, înregistrat la Consiliul Județean Harghita cu nr. 53397/14.07.2021 și înregistrat 

la ANAP cu nr. 14491/15.07.2021. 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) li. bbb.) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, unitatea de achiziții 

centralizate este o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie 

centralizate. Prin semnarea protocolului de colaborare, Judeţului Harghita i s-a 

atribuit calitate de unitate de achiziţii centralizate (UCA), iar activitățile specifice 

acestei UCA se va realiza printr-un compartiment separat în subordinea Serviciului 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. 

În urma reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita 

se înființează acest nou compartiment, Compartimentul Unitate achiziții centralizate, 

iar atribuțiile specifice acestuia au fost introduse în Regulamentul de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 455/2021 au fost aprobate Normele specifice 

referitoare la desfăşurarea activităţii UCA, cu următoarea mențiune la art. 6:„Art. 6 Se 

aprobă lista de categorii de achiziții care se vor realiza în sistem centralizat: (se va 

insera în urma studiilor realizate în cadrul proiectului de către Echipa de 
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Implementare) Lista prevăzută în prezentul articol poate fi modificată/completată cu 

alte categorii de achiziții centralizate, ulterior înființării UCA.” 

Astfel, ca urmare a studiului efectuat de către Echipa de Implementare, a fost 

stabilită lista de categorii de achiziții care se vor realiza în sistem centralizat: 

a) Managementul clădirilor de birou/facilităților: produse de îngrijire și 

curățare a clădirilor/facilităților, servicii de curățenie, articole igienico-sanitare din 

hârtie, inclusiv hârtie igienică, servicii de securitate, alte servicii de reparare și 

întreținere, precum și orice alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în 

această categorie, prin raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au 

corespondent în gama de produse și servicii oferite de operatori economici pe piață, 

b) Tehnologia Informației: hardware, software, cartușe pentru dispozitive 

periferice de imprimare și fotocopiere, servicii mentenanță IT, sisteme de securitate 

și monitorizare și altele asemenea, precum și orice alte achiziții (bunuri sau servicii) 

care pot fi incluse în această categorie, prin raportare la caracteristici similare și/ sau 

conexe și au corespondent în gama de produse și servicii oferite de operatori 

economici pe piață, 

c) Energie: electricitate, încălzire, gaz, combustibil pentru încălzire, 

combustibili solizi, alte servicii în legătură cu furnizarea de energie, precum și orice 

alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin 

raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de 

produse și servicii oferite de operatori economici pe piață, 

d) Servicii administrative: curierat, transport de bunuri, colete, precum și orice 

alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin 

raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de 

produse și servicii oferite de operatori economici pe piață, 

e) Articole de birotică: produse de papetărie și furnituri de birou, precum și 

orice alte achiziții (bunuri sau servicii) care pot fi incluse în această categorie, prin 

raportare la caracteristici similare și/ sau conexe și au corespondent în gama de 

produse și servicii oferite de operatori economici pe piață. 


