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RAPORT DE SPECIALITATE
privind sarcina înregistrată cu numărul 15175 în sistemul TASK
având denumirea
solicitarea analizării informării publicului prin intermediul online în privința pregătirii și adoptării
proiectului de buget al CJH pe anul 2022
●●●

Prezentul raport este întocmit de Oproiu Monica, consilier,din cadrul
Direcției Resurse Umane și Comunicare

1. Introducere, obiectul raportului
Obiectul raportului îl constituie solicitarea președintelui de întocmire a unei situații privind
informarea publicului prin intermediul online, cu privire la pregătirea și adoptarea proiectului
de buget pe anul 2022 al CJH, pe baza comunicatelor de presă (apariții în mass media, apariții
facebook live, comunicate de presă etc.).
.
 Tema: proiectul de buget și adoptarea bugetului pe anul 2022 al Consiliului Județean
Harghita
2. Actele studiate
Pentru întocmirea raportului au fost analizate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pagina web a CJH
Pagina de Facebook a președintelui consiliului județean
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Harghita
Paginile de web ale presei locale și județene
Hargita Studio
Hargita Magazin
Emisiunea Aktualis
Comunicate presă

3. Analizarea datelor
Conform datelor găsite s-a întocmit cronologia informărilor realizate prin intermediul online,
astfel:
1.

realizare

pagină

web:

https://judetulharghita.ro/consultarebvc/

și

https://hargitamegye.ro/koltsegvetes-konzultacio/
2.

31

ianuarie,

ora

15.03,

live

consultare

publică

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/videos/458247745803152
https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/635711310874056

buget:

3. 1 februarie, blog: https://www.borbolycsaba.ro/keszul-hargita-megye-koltsegvetese/

2 februarie, ora 10.14: postare consultare buget cu completare chestionar:
https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid08HBGT9pjxDRL4hfd3ee2eVV8
v3KdDssgGJGA53oa8E4E7BTKJ4hyadEMR4HzPiRgl
https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/pfbid02nFwk9jvojjHpxj6PvKEe8pp4thH
9zqSdDEVTFYeV8AEv9K1NydkVPyX3WgWT7nkNl
https://www.instagram.com/p/CZeH6qet7ED/

3

februarie,

ora

09.25

–

postare

consultare

buget:

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid0nndgkgGYCeSUDsSMcVMfQD
39sTnEMPY46Nduj3wKFx9S9yyZQs3pFkGgtc2V85dKl
https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/pfbid02MJFmhBAMGRdRUcrHwagm
mVpSt5By4Shf653KfDGtRZT5vfxLVq4ADZWq1jM1vUWul
https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid02AqV1PvDRQcnsbJo7BrgcH
Cmh6VzNBPqpepe5HVEeszndi2NeLjaRZueJvQK1zCWgl
https://www.facebook.com/profile/100044336563894/search/?q=Konzult%C3%A1ci
%C3%B3%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s

4

februarie,

ora

10.09,

postare

consultare

buget:

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid02gVyoXywznHiUuFQ8uT62
YxMrYTTWNAP4ZCyXfpFKyescbuttvxJ4crPLMEkBroGql

https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/pfbid02DpUPCBMXnNRa6eHTeAHES
4gVHVBb3owF7g68jTGDQwvqM97S8ffWBqrhvzjc3yKjl

7 februarie, ora 21.45 – evaluarea săptămânii, lansare consultare buget:
https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/videos/609659160482748
https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/629408811505405

4.

10 februarie ora 19.01 – postare privind discuțiile cu primarii din zona de nord a
județului

pe

tema

bugetului :

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid023zqGV4f5Qg78pMHhMmiz
MATPbxm5o9WGWsg9Bnoyg19MJiH6LamskYVu44UGSJqXl

https://www.facebook.com/judetulharghita/posts/pfbid02AVwDJsks4yDG1YrVwQPJGV
Vx6FRMVUnjBYjMv6jDB48YfumsumsWbTcciiP6wL35l

5. 18 februarie, ora 13.21 – ședința extraordinară a consiliului județean în care a fost
aprobat bugetul
18

februarie,

ora

15.33

-

Live

aprobare

buget

în

ședința

https://www.facebook.com/100044336563894/videos/198506389144146

CJH

18

februarie,

ora

19.11

–

postare

privind

adoptarea

bugetului

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/posts/pfbid02ZarK4MAh3Feddzsym2rB
7udZiK9zjux3gi8U9hEsNTaxNYWutUGkcCm2VXeFvksSl
18 februarie, comunicat de presă hu: https://hargitamegye.ro/elfogadtak-hargitamegye-2022-es-koltsegveteset/
18

februarie ,

comunicat

de

presă

ro :

https://judetulharghita.ro/bugetare-

participativa-fonduriguvernamentale-si-ue-stau-la-baza-unui-buget-ambitios-aljudetului-harghita-peanul-2022/

6.

21

februarie

ora

20.57

–

evaluarea

săptămânii

hu

:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/4835157169913697/
21

februarie

ora

21.52

–

evaluarea

săptămânii

https://www.facebook.com/borbolycsaba.ro/videos/654841689166333
7. Hargita Studio:
21 februarie, ora 21.52
https://www.facebook.com/HargitaStudio/videos/685883295926552/
https://www.youtube.com/watch?v=at1P-J0XCvI
8. Hargita Magazin:
23 februarie 2022
https://www.youtube.com/watch?v=lJJyg9A0Ohw
https://www.facebook.com/HargitaStudio/videos/307116821402225/
9. Emisiunea Aktuális:
24 februarie 2022
https://www.youtube.com/watch?v=C8hyXP7vLxY
https://www.facebook.com/HargitaStudio/videos/1715282018813571/

ro:

10. Apariții în presa maghiară:
19 februarie 2022
https://www.itthon.ma/elfogadtak-hargita-megye-koltsegveteset/
https://maszol.ro/belfold/Elfogadtak-Hargita-megye-2022-es-koltsegveteset
11. Apariții în presă română:
2 februarie 2022 – consultare buget
https://informatiahr.ro/proiectul-de-buget-al-cj-harghita-pe-anul-2022-indezbatere-publica/
3 februarie – consultare buget
https://www.administratie.ro/cj-harghita-va-avea-un-buget-de-peste-100-milioanede-euro/

22 februarie 2022 – adoptare buget
https://informatiahr.ro/a-fost-aprobat-bugetul-judetului/
https://www.radiomures.ro/stiri/harghita-a-fost-adoptat-bugetul-judetului-pe2022.html
Concluzii:

În urma analizării diseminării informațiilor în mediul online cu privire la lansarea în consultare
publică a bugetului, precum și adoptarea acestuia, putem aprecia că a fost îndeplinită
obligativitatea aducerii la cunoștința opiniei publice a informațiilor relevante, fiind
întreprinse mai multe acțiuni menite să acopere tot teritoriul județului Harghita și toată
paleta de priorități stabilite pentru dezvoltarea județului.
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