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Descrierea Programului 
multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 

2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
 
 
 

1. Denumirea instituției 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 şi e-mail 
info@judetulhargita.ro. 
 

2. Denumirea programului:  
 
Programul multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe 
perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
 

3. Descrierea succintă a programului: 
 
După cum este reglementat și în Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, 
Articolul 94. prevede folosirea limbii minorităților naționale după următoarele: „În 
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei 
minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la 
ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice 
aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură 
folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității naționale respective, în 
conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului cod și ale tratatelor 
internaționale la care România este parte.” 
Pe baza acestei reglementări și având în vedere faptul că judeţul Harghita este unul 
dintre puţinele judeţe din ţară, în care sunt reprezentate mai multe etnii, etnia 
maghiară având majoritate în acest teritoriu faţă de majoritatea naţională, cea 
română, este importantă identificarea programelor, proiectelor şi practicilor 
bazate pe cooperarea părților interesate. Consiliul Judeţean Harghita trebuie să-şi 
asume responsabilitatea pentru găsirea soluţiilor. Din acest scop Consiliul Județean 
Harghita dorește să elaboreze un Cod de Bună Conviețuire Interetnică bazat pe 
concepte ştiinţifice şi empirice. Acest document va fi util pentru liderii locali şi 
personalităţi ai vieţii publice şi culturale, respectiv pentru localnicii judeţului 
Harghita.     
Programul de cooperare interetnică și bilingvism în administrație își propune 
promovarea în rândul localnicilor şi administraţiei publice locale a importanţei 
conceptului de colaborare, un rol deosebit avându-l acumularea a cât mai multor 
idei, opinii, sugestii, experienţe profesionale în vederea implementării acestora în 
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folosul comunităţilor din judeţul Harghita. În această ordine de idei se propune un 
ansamblu de măsuri printre care se numără atât educarea civică timpurie în sensul 
respectării diversității etnice și culturale, cât și elaborarea unui ghid destinat în 
special autorităților administrației publice locale, așa numitul Cod de Bună 
Conviețuire Interetnică, care să conțină propuneri, exemple și măsuri concrete 
pentru gestionarea instituțională a relațiilor interetnice. 

4. Scopul programului: 
 
Obiectivul principal este îmbunătățirea cooperării interetnice la toate nivelurile și 
atingerea unui anumit nivel de bilingvism în administrația publică locală din județ, 
care în primul rând ar constitui un beneficiu locuitorilor județului Harghita, însă, 
într-un viitor nu prea îndepărtat, va putea constitui un model de bune practici 
pentru conviețuirea diferitelor etnii și cooperarea socială, culturală, administrativă, 
educațională a acestora, nu în ultimul rând ținând cont de faptul că termenul de 
multiculturalitate acoperă mersul alături față de interculturalitate care înseamnă 
mers împreună. 
Programul îşi propune construirea unei societăţi a cărei bază sunt principiile şi 
valorile adevărate, promovarea în rândul localnicilor şi administraţiei publice locale 
a importanţei conceptului de colaborare, un rol deosebit avându-l acumularea a cât 
mai multor idei, opinii, sugestii, experienţe profesionale în vederea implementării în 
folosul comunităţii locuitorilor judeţului Harghita. 
Obiectivul programului este diminuarea tensiunilor etnice, prin organizarea unor 
evenimente, workshopuri care asigură deschidere în diverse domenii precum 
economic, social, cultural, sfera civilă şi instituţională, folosirea bilingvismului în 
administrația publică din judeţul Harghita, stimularea colaborării Consiliului 
Județean Harghita cu consiliile locale din județ, cu autoritățile administrației publice 
centrale respectiv cu personalități din țară care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniile amintite mai sus și care își pot da contribuția la îmbunătăţirea cooperării 
interetnice prin dezbaterea problemelor și formularea propunerilor pentru 
rezolvarea acestora. 
Gestionarea instituțională a relațiilor interetnice reprezintă o necesitate pe baza 
căreia s-a născut ideea elaborării codului de bună conviețuire interetnică, care are 
ca scop implementarea bunelor practici utilizate de reprezentanții autorităților 
administrației publice locale în ceea ce privește conviețuirea interetnică. Totodată 
elaborarea codului oferă posibilitatea prezentării de modele pozitive ale 
comunităților multietnice. Elaborarea și implementarea codului presupune mai 
multe etape de lucru: elaborarea unei variante draft a codului de bună conviețuire, 
care va fi discutat prin întâlniri tematice, ceea ce va fi baza variantei finale a codului 
de bună conviețuire. După elaborarea variantei finale, Consiliul Județean Harghita 
asigură mediatizarea programului, informarea publicului și diseminarea informațiilor 
obținute. 
 
 
 
 
 



 
5. Activităţile programului: 

 
În cadrul acestui program se propune derularea următoarelor activități: 
4.1. Organizarea de 10 întâlniri tematice în județul Harghita. 
4.2. Elaborarea unui ghid de bună conviețuire bazat pe întâlnirile tematice, pe 
rezultatele chestionarului online, analiză care cuprinde toate segmentele 
problematice, cu indicarea unor posibile soluții în acest sens. 
4.3. Organizarea unor evenimente, workshop-uri pentru mediatizarea programului, 
informarea publicului și diseminarea informațiilor obținute – prin contractarea 
serviciilor. 

 
6. Grupul țintă și beneficiarii programului: 

 
Reprezentanţii instituţiilor administrației publice locale, specialiștii din administrația 
publică, din sfera culturală, educațională, reprezentanții societății civile, populaţia 
judeţului Harghita. 
 

7.  Rezultate obţinute în cadrul acestui program: 
 
- Ghid realizat, care prezintă principii generale și tehnici concrete de gestionare a 
conviețuirii interetnice. 
- Publicul și grupul țintă informat cu privire la rezultatele programului derulat. 

 
8. Bugetul programului: 

 
Pentru implementarea programului se propune alocarea în bugetul Consiliului 
Județean Harghita pe anii 2022-2023 a sumei de 40,00 mii lei, la capitolul 67.02.50. 
în cadrul căruia se propune stabilirea următoarelor acțiuni și limite de finanțare:  
 

DENUMIREA INDICATORILOR SUMA ÎN MII LEI 

Bunuri și servicii  

Organizarea unor evenimente, 
workshopuri pentru mediatizarea 
programului, informarea publicului și 
diseminarea informațiilor obținute – în 
anul 2023. 
Cap. 67.02.50-20.30.30 

40,00 

Total cheltuieli program pe anul 2023 40,00 

 
 

9. Durata de desfășurare a programului: Programul multianual de cooperare interetnică 
și bilingvism în administrație este un program multianual și se desfășoară în perioada 
cuprinsă între data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
___________/2022 și 31 decembrie 2023.  

 
 



 
10.  Rezultate scontate:  

 
Consiliul Județean Harghita propune derularea unui program al cărui obiectiv 
principal este îmbunătățirea cooperării interetnice la toate nivelurile și atingerea 
unui anumit nivel de bilingvism în administrația publică locală din județ, care într-un 
viitor nu prea îndepărtat poate constitui model de bune practici pentru 
conviețuirea diferitelor etnii și cooperarea socială, culturală, administrativă, 
educațională a acestora. 

 
Indicatori de rezultate: 
- numărul de întâlniri tematice organizate;  
- numărul participanților la întâlniri; 
- numărul temelor dezbătute; 
- numărul propunerilor de idei sau de soluţii identificate referitoare la temele 
dezbătute; 
- ghid realizat; 
- numărul de comunicări și evenimente realizate pentru diseminarea informațiilor.  

 
________________, ________________ 2022. 
 
 
 
PREȘEDINTE,                                         DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,       

   Borboly Csaba                                                 Kiss Tímea Gabriella            
              
     

       Șef birou                                          Întocmit 
     Szász Katalin                               Consilier 
                                                    Dobos Erika 


