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Descrierea programului 
 

1. Denumirea instituţiei răspunzătoare de realizarea programului:          
Consiliul Judeţean Harghita ca organ al autorităţii administraţiei publice judeţene, P-
ţa Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266207700, fax 0266207716, e-mail 
info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro.  
 
2. Denumirea programului: Programul Consiliului Județean Harghita pentru 

promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor 
agroalimentare românești pe anul 2022. 

 
3. Descrierea succintă a programului: 
“Programul Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și 
organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022” este 
consacrat  promovării agroalimentelor produse locale care contribuie la alimentația 
sănătoasă a locuitorilor, producția locală de agroalimente aducând beneficii atât 
producătorilor cât și economiei locale.  

 
Aceste obiective se realizează prin organizarea diferitelor activități, ca organizarea de 
forumuri consacrate promovării produselor agroalimentare locale și ale activității 
fermierilor, cu invitarea unor specialiști din domeniul producerii de agroalimente; 
organizarea unor vizite educative pentru școlari la ferme sau unități agroturistice 
harghitene pentru promovarea  meseriei de fermier, agricultor și producător de 
agroalimente și prezentarea activității acestora pentru generația tânără, respectiv 
editarea și tipărirea unor materiale de specialitate referitoare la acest eveniment. 
 
4. 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. 

 
5. Activitățile programului:   
Programul Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești cuprinde 
următoarele activități: 



-organizarea de forumuri și expoziții consacrate promovării produselor de provenieță 
agroalimentară locală, respectiv ale activității fermierilor și lucrătorilor din domeniul 
agriculturii românești,  cu invitarea unor specialiști din domeniu 
-organizarea unor vizite educative pentru școlari la ferme sau unități agroturistice sau 
asociații din domeniul agricol sau agroturistic harghitean, expoziții și programe pentru   
promovarea meseriei de fermier, agricultor, producător de agroalimente, respectiv 
prezentarea activității acestora pentru generația tânără 
-editarea și tipărirea unor materiale promoționale. 
 
6. Bugetul programului: 
Pe baza conform Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2022 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  pe anul 
2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare a fost 
aprobat „Programul Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor 
locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 
2022” cu un buget de 15.000 lei, capitolul 80.02.01.10/20.30.30, acesta fiind 
repartizat după cum urmează:  

 
Categorii de  cheltuieli      Suma 

      în lei 
 

Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru: 
-servicii de organizare evenimente 
-servicii de transport persoane 
-servicii de închiriere săli pentru evenimente 
-servicii de interpretare și traducere 
-cheltuieli cu produse birotice și papetărie 
-servicii de proiectare grafică a materialelor  
promoționale și de specialitate 
-cheltuieli cu materiale promoționale: afișe, căni, diplome, plianți,  
broșuri, roll-up,  bannere, pixuri, usb-uri, alte materiale promoționale 
-cheltuieli cu realizarea reclamelor și difuzarea în mass media  

  -cheltuieli cu servicii de protocol, cheltuieli cu servicii catering 

 
       
 
 
     
   15.000 
 
      
 
 
 
 

 
7. Durata de desfăşurare a  programului: septembrie-noiembrie 2022. 
 
8. Rezultate obţinute în cadrul programului: 

 
În anul 2021 în cadrul programului, în perioada 15-16 octombrie 2021, la Miercurea-
Ciuc (pe Piața Libertății – Promenada, în aer liber, respectiv în clădirea Consiliului 
Județean Harghita - sala Galeriei de artă) a fost organizat cu peste 50 de participanți 
un forum cu expoziție consacrate promovării produselor de proveniență 



agroalimentară locală, respectiv ale activității fermierilor și lucrătorilor din domeniul 
agriculturii locale. 
În cadrul evenimentului participanții au avut ocazia de a vizita corturi tematice legate 
de producția diferitelor produse alimentare locale (cort tematic de apicultură, legume 
și fructe, plante medicinale, artizanat meșteșugăresc) și a avut loc premierea festivă a 
17 producători locali în 7 categorii (produse de panificație, produse din carne, 
produse lactate, alte produse alimentare, plante medicinale, produse de artizanat 
meșteșugăresc și produse alcoholice). 
 

9. Indicatori de eficiență ai programului pe anul 2022: 
- numărul scontat al participanților la evenimente: cel puțin 50 de participanți 
- numărul scontat al activităților organizate în cadrul evenimentelor: cel puțin 3 activități 

în cadrul fiecărui eveniment organizat. 
 

10.  Grupul țintă: Grupul țintă al programului este constituit din producătorii de 
agroalimente harghiteni, respectiv populația județului Harghita: adulți, tineri, elevi, 
studenți și reprezentanți, colaboratori și voluntari ai societății civile și autorităților 
locale și județene din județul Harghita. 
 

11.  Partenerii programului: Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, Asociaţia de 
Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita. 
 

12.  Rezultate așteptate:  
- stimularea consumului de produse agricole locale sănătoase în rândul populației și 

aprecierea muncii fermierilor autohtoni, pe termen lung 
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Județean Harghita și producătorii 

de agroalimente, respectiv tineri, instituții de învățământ, organizații 
nonguvernamentale din județul Harghita 

- organizarea evenimentelor conform celor descrise în Activitățile programului 
- atragerea a cel puțin 50 de participanți în cadrul acestui program. 

 
13.  Indicatori de rezultate: 
- numărul participanţilor la program 
- numărul tipurilor de produse promovate 
- numărul activităților derulate în cadrul programului. 

_________________________________________________ 
____________________, ___________ 2022. 
 
PREȘEDINTE               VICEPREȘEDINTE         DIRECTOR GENERAL               
Borboly Csaba              Bíró Barna Botond                    Zonda Erika            

 


