
ROMÂNIA     Anexa nr.1 la Hotărârea nr. ____/2022  

JUDEŢUL HARGHITA    al Consiliului Județean Harghita 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Descrierea derulării proiectului internațional „Prezentarea registrului de valori al 

județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul 

programului Programul HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria 

 

Proiectul „Prezentarea registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de 

teatru de păpuși pentru copii 2022” („A Hargita megyei értéktár bemutatása bábszínházi 

előadások által gyerekeknek 2022”) este finanțat de Ministerul Agriculturii din Ungaria 

prin programul HUNG–2022 („A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására”). 

Numărul de referință al proiectului: HUNG-2022/9540 

Beneficiarul proiectului este Consiliul Județean Harghita. 

Durata proiectului este de 9 luni, de la 01 august 2022, până la 30 aprilie 2023. 

Obiectivul general al proiectului HUNG-2022/9540 este să promoveze colectarea, 

promovarea, cunoașterea, păstrarea și îngrijirea valorilor naționale și a elementelor 

culturale specifice maghiare. 

Grupul țintă vizat de proiect este compus din copii, școlarii, părinții acestora și 

comunitățile locale. 

Pentru a atinge obiectivele și rezultatele preconizate vor fi derulate următoarele 

activități principale: 

1. Managementul proiectului,  

2. Promovarea și publicarea proiectului,  

3. Încheierea de relații de parteneriat cu teatrele de păpuși din județ,  

4. Întocmirea programului prezentărilor de teatru de păpuși,  

5. Organizarea taberei de la Gheorgheni pentru copii,  

6. Prezentarea spectacolelor de teatru de păpuși în regiunile județului,  



Bugetul total al proiectului HUNG-2022/9540 este de 2.200.000 HUF respectiv 

27,36 mii lei la cursul BNR din data de 16.08.2022 de 1,2438 lei/100 HUF, iar finanțarea 

este asigurată de Ministerul Agriculturii din Ungaria in procent de 100%.  

Bugetul total al proiectului se detaliază în felul următor: 

a. Cheltuielile spectacolelor de teatru de păpuși în regiunea Odorhei: 

1.072.000 HUF 

b. Cheltuielile spectacolelor de teatru de păpuși în regiunea Ciuc: 550.000 

HUF 

c. Cheltuielile taberei de la Gheorgheni pentru copii: 478.000 HUF  

d. Cheltuieli de comunicare, promovare: 100.000 HUF. 
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