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PROGRAM DE SPRIJINIRE ŞI DEZVOLTARE A RELAŢIILOR DE ÎNFRĂŢIRE CU JUDEŢELE ŞI 

REGIUNILE DIN AFARA ŢĂRII 

 

Descrierea derulării programului pe anii 2022-2024 

 

Descrierea generală a programului:  

Programul este destinat sprijinirii şi extinderii relaţiilor de colaborare internaţionale ale 

judeţului Harghita, în vederea promovării intereselor comune, a valorilor locale, a 

schimbului de experienţă și consfătuirilor profesionale în diferitele domenii de interes 

comun a părţilor.  

 

Obiectivele programului:  

Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele, regiunile din 

afara ţării, respectiv cu parteneri externi are ca obiectiv general obţinerea de informaţii, 

stabilirea de relaţii economice între părţile implicate, extinderea pe alte domenii de 

activitate a colaborărilor deja existente, respectiv organizarea participării în programe şi 

evenimente internaţionale organizate de către județele înfrățite sau cele comune în 

vederea promovării valorilor locale culturale, turistice şi tradiţionale ale judeţului 

Harghita. Reprezentarea județului Harghita în relațiile cu județele înfrățite prin 

sprijinirea și susținerea relațiilor de înfrățire/parteneriate ale localităților din județul 

Harghita și localități din județele înfrățite. 

 

Ca urmare a reorganizării activității Adunărilor Generale a Autoguvernării Județelor Zala, 

Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Pest, 

Jász–Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Vas, Nógrád și Tolna din Ungaria, este 

necesară ca obiectivele Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu 

judeţele şi regiunile din afara ţării pe anul 2022 să aibă în vedere și activitățile de 

dezvoltarea regională și teritorială, acestea fiind noile competențe ale județelor înfrățite 

din Ungaria. 

 

Prin realizarea activităților propuse în cadrul prezentei, programul de sprijinire şi 

dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele, regiunile din afara ţării va putea contribui 

la valorificarea rezultatelor și bunelor practici cunoscute în cadrul proiectelor derulate 



de către Consiliul Județean Harghita în cursul anilor precedenți, precum și la realizarea 

obiectivelor formulate în cadrul strategiilor ale Consiliului Județean Harghita.  

 
Durata programului: 

Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din 

afara ţării este un program multianual și se desfăşoară în perioada cuprinsă între data 

intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 și 31 decembrie 

2024.  

 

Implementarea programului:  

Programul va fi implementat de Direcția management și relații internaționale respectiv 

Serviciul administrație publică locală din cadrul Direcției Arhitect Șef al Consiliului 

Județean Harghita, ca responsabili program, după cum urmează:  

 activitățile aferente cu județele înfrățite din Italia, Polonia, Republica Populară 

Chineză, Republica Armenia intră în atribuțiile Direcției management și relații 

internaționale; 

 activitățile aferente cu județele înfrățite din Ungaria, Republica Moldova, Ucraina 

intră în atribuțiile Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției 

Arhitect Șef. 

Totodată, în derularea programului vor fi implicați și toate direcțiile ale instituției. 

 

Indicatori de rezultate pe anii 2022-2024: 

- numărul deplasărilor oficiale la seminarii, conferinţe, consfătuiri, expoziţii, schimburi 

de experienţă și alte asemenea: 

 75 deplasări în străinătate la județele înfrățite ale județului Harghita: cunoașterea 

bunelor practici și a experiențelor de specialitate în diferite domenii de interes 

județean din județe înfrățite, prin vizite în teren, conferințe, diferite programe 

de specialitate și consfătuiri profesionale.  

- numărul primirilor delegaţiilor oficiale la seminarii, conferinţe, consfătuiri, expoziţii, 

schimburi de experienţă și alte asemenea:  

 90 de primiri ale delegațiilor județelor înfrățite din străinătate: cunoașterea 

bunelor practici și a experiențelor de specialitate în diferite domenii de interes 

județean din  județe înfrățite, prin vizite în teren, conferințe, diferite 

programe de specialitate și consfătuiri profesionale.  

- numărul proiectelor realizate în comun: 

 Implementarea în anul 2022 a celor 5 proiecte căștigate cu județele înfrățite  

 Inițierea 20 proiecte comune cu județele înfrățite  

- numărul evenimentelor şi programelor internaţionale comune: 



 Organizare/participare în 35 programe comune cu județele înfrățite. 

- numărul încheierii relațiilor noi de înfrățire: 

 Inițierea și/sau realizarea colaborării de înfrățire cu încă 4 județe/regiuni din 

străinătate.   

 

Indicatori de eficienţă: 

- Numărul turiștilor și a investitorilor străini din județele înfrățite ale județului 

Harghita, prin creşterea gradului de promovare a judeţului Harghita în străinătate; 

- numărul persoanelor a căror performanță individuală și profesională este 

îmbunătățită în urma schimburilor de experienţă şi a participării la seminarii, 

conferințe și asemenea în cursul deplasărilor în străinătate și al primirii delegațiilor 

din străinătate; 

- numărul bunelor practici și experiențe de specialitate cunoscute în domeniul 

administrației publice locale și în creşterea eficienţei economice a activităţilor 

administrative de pe urma deplasărilor în străinătate, organizare programe și 

consfătuiri comune, precum și alte asemenea programe de specialitate;  

- completarea bazei de date cu informaţii indispensabile facilitării procesului de 

integrare europeană, precum și a partenerilor din străinătate; 

- Creşterea gradului de promovare a judeţului Harghita la nivel internațional prin 

prezentarea valorilor locale, tradiționale și culturale în cadrul  diferitelor  programe 

organizate în județele înfrățite; 

 

Estimarea performanţelor 

Acţiuni: 

 

a) Vizite de documentare, schimburi de experienţă,  participarea la conferinţe, 

seminarii a conducerii, consilierilor judeţeni, a specialiştilor din aparatul de 

specialitate, efectuate la autoguvernările judeţene din judeţele înfrăţite din Ungaria: 

Zala, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, 

Pest, Jász–Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Vas, Nógrád și Tolna precum şi din 

alte ţări: Provincia Campobasso și Regiunea Autonomă Valle d’Aosta din Italia, 

Judeţul Tarnow din Polonia, și Regiunea Autonomă Ningxia Hui din Republica 

Populară Chineză, Regiunea Lori din Republica Armenia, Raionul Strășeni din 

Republica Moldova; 

 

Primirea pe bază de reciprocitate a delegaţiilor din judeţele înfrăţite din Ungaria: 

Zala, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, 

Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Vas, Nógrád și Tolna precum şi din 



alte ţări: Provincia Campobasso și Regiunea Autonomă Valle d’Aosta din Italia, 

Judeţul Tarnow din Polonia, și Regiunea Autonomă Ningxia Hui din Republica 

Populară Chineză, Regiunea Lori din Republica Armenia, Raionul Strășeni din 

Republica Moldova; 

 

Iniţierea şi organizarea evenimentelor comune de promovare internaţională a 

valorilor culturale, turistice, tradiţionale şi din alte domenii de interes comun în 

colaborare cu autoguvernările judeţene din judeţele înfrăţite din Ungaria: Zala, 

Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Pest, 

Jász–Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Vas, Nógrád și Tolna precum şi din alte 

ţări: Provincia Campobasso și Regiunea Autonomă Valle d’Aosta din Italia, Judeţul 

Tarnow din Polonia, și Regiunea Autonomă Ningxia Hui din Republica Populară 

Chineză, Regiunea Lori din Republica Armenia, Raionul Strășeni din Republica 

Moldova; 

 

Rezultate obţinute în anii anteriori:   

Având în vedere pandemia Covid 19, în urma căruia intrările pe teritoriul național al 

diferitelor state au fost restricționate, deplasările și primirile delegațiilor din străinătate, 

planificate pentru anul 2021 au fost implementate într-un număr mai redus după cum 

urmează:  

 

 7 deplasări în străinătate la județele înfrățite ale județului Harghita: cunoașterea 

bunelor practici și a experiențelor de specialitate în diferite domenii de interes 

județean din 7 județe înfrățite, prin vizite în teren, conferințe, diferite programe 

de specialitate și consfătuiri profesionale; 

 Din cauza măsurilor de restricționare unele programe comune cu județele 

înfrățite vor fi amânate la anul 2022; 

 Depunere de 7 proiecte comune cu județe înfrățite din care 5 proiecte au fost 

declarate câștigătoare. Implementarea mai multor proiecte va fi desfășurată pe 

parcursul anului 2022. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Bács-Kiskun au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:  

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Bács-Kiskun; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Bács-Kiskun; 



 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Elaborare și depunere proiect comun la Fondul Bethlen Gábor, Ungaria care a 

fost declarată câștigătoare. Implementarea acestuia  va avea loc în anul 2022; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Bács-Kiskun; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens. 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire 

 

- În cadrul parteneriatului cu județul Békés au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:  

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Békés; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Békés; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Implementarea proiectului comun finanțat de Fondul Bethlen Gábor, Ungaria a 

fost amânată la anul 2022.   

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Békés; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu județul Borsod-Abaúj-Zemplén au fost realizate 

următoarele acțiuni și activități de relații internaționale: 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Borsod-Abaúj-Zemplén; 



 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Borsod-Abaúj-Zemplén; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Primirea unor rechizite, cărți etc.  din partea județului Borsod-Abaúj-Zemplén în 

vederea distribuirii acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Borsod-Abaúj-Zemplén; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Hajdú-Bihar au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:    

 Participarea reprezentanților județului Harghita la consfătuiri profesionale și 

schimburi de experiențe în județul Hajdú-Bihar, Ungaria, în domeniul 

managementului deșeurilor, totodată și pe tema dezvoltării și relansării 

turismului, și economiei. 

 Continuarea comunicării privind importanța comunității în restabilirea vieții după 

pandemia Covid 19. 

 Elaborare și depunere proiect comun la Fondul Bethlen Gábor, Ungaria, care a 

fost declarată  câștigătoare. Implementarea acestuia va fi în anul 2022. 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Hajdú-Bihar; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Hajdú-Bihar; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Primirea unor rechizite, cărți etc. din partea județului Hajdú-Bihar în vederea 

distribuirii acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Hajdú-Bihar; 



 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

  

- În cadrul parteneriatului cu județul Heves au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale: 

 Participarea reprezentanților județului Harghita, la evenimentele și programele 

culturale, gastronomice ocazionate de Semifinala Națională de Galopat, în județul 

Heves, Ungaria în luna septembrie; 

 Participarare la diferite consfătuiri profesionale în mai multe domenii de interes 

județean, după cum urmează: administrație publică locală, atragerea fondurilor 

externe, dezvoltarea turismului, promovare culturală a produselor tradiționale 

locale, precum și gastro-turismului din județul Harghita; 

 Promovarea brandului local al județului Harghita; 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Heves; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Heves; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Heves; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Jász-Nagykun-Szolnok au fost realizate 

următoarele acțiuni și activități de relații internaționale:   

 Participarea reprezentanților județului Jász-Nagykun-Szolnok, Ungaria la 

conferința internațională online în domeniul sărăciei extreme organizat în cadrul 

proiectului Dream Road al Consiliului Județean Harghita;  

 Participarea unei delegații din județul Jász-Nagykun-Szolnok, Ungaria la 

programele și evenimentele ocazionate de Zilele Județului Harghita, ediția a XVII-

lea; 



 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Jász-Nagykun-Szolnok; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Jász-Nagykun-Szolnok; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Jász-Nagykun-Szolnok; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Nógrád au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:  

 Participarea reprezentanților județului Harghita la Ziua Județului Nógrád în luna 

septembrie a.c.; 

 Implementarea proiectului comun finanțat de Fondul Bethlen Gábor, Ungaria în 

luna semptembrie a.c.; 

 Abordarea posibilităților de relansare a economiei și turismului în perioada post 

Covid, cu următoarele posibilități: Programul de garantare pentru tineri, 

Programul pieței muncii, Programul național de microcredit, Programul “Vedd a 

Nógrádit”, coordonarea resurselor, Programul „Projekt Doktor”, etc.; 

 Elaborarea și depunere proiect comun la Fondul Bethlen Gábor, Ungaria care a 

fost declarată câștigătoare, implementarea acestuia va avea loc în anul 2022. 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Nógrád; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Nógrád; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Nógrád; 



 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Pest au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale: 

 Participarea reprezentanților județului Harghita în județul Pest la diferite 

consfătuiri profesionale și schimb de experiență în domeniile de interes comun 

pe parcursul anului; 

 Participarea reprezentanților județului Pest, Ungaria la diferite programe și 

consfătuiri profesionale în județul Harghita: evenimentele ocazionate de cea a 

XVII-lea ediție a Zilelor Județului Harghita, în perioada 20-25 mai 2021; vizite în 

teren la localitățile din județ care și-au exprimat intenția și deschiderea pentru 

organizarea vernisajului de prezentare a depozitului județean al județului Pest; 

discutarea programelor și proiectelor ce urmează a fi desfășurate în comun în 

domeniul promovării valorile culturale și turistice ale județelor; identificarea 

posibilităților de colaborare în context de post pandemie în domeniul relansării și 

dezvoltării economice; 

 Evaluarea posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune pentru anul 

viitor, în acest sens discutarea acelor domenii și teme din cadrul relației de 

înfrățire care necesită sprijin financiar în vederea implementării activităților 

propuse;  

 Depunerea unui proiect comun în domeniul dezvoltării depozitelor de valori 

județene (proiectul HUNG 2021) 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Pest; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Pest; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Primirea unor rechizite, cărți etc. din partea județului Pest în vederea distribuirii 

acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Pest; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 



 

În cadrul parteneriatului cu județul Somogy au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale: 

 Participarea reprezentanților județului Somogy, Ungaria la diferite evenimente și 

consfătuiri profesionale în județul Harghita: evenimentele ocazionate de cea a 

XVII-lea ediție a Zilelor Județului Harghita;  programele ocazionate de Competiția 

Ákovita, programele ocazionate de Ziua celor o mie de fete secuiene;  

 Implementarea proiectului finanțat prin Fondul Bethlen Gábor, din Ungaria, pe 

tema turismului vânătoresc, care a fost declarată câștigătoare în anul 2020, dar 

din cauza pandemiei Covid 19 implementarea acestuia a fost amânată la anul 

2021; 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Somogy; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Somogy; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Somogy; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg au fost realizate 

următoarele acțiuni și activități de relații internaționale: 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Szabolcs-Szatmár-Bereg; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Szabolcs-Szatmár-Bereg; 



 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

În cadrul parteneriatului cu județul Tolna au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale: 

 Participarea reprezentanților județului Tolna, Ungaria la evenimentele ocazionate 

de cea a XVII-lea ediție a Zilelor Județului Harghita, în perioada 20-25 mai 2021; 

 Participarea unei delegații din județul Harghita la programele ocazionate de 

evenimentul Județul te așteaptă – Ziua Valorilor Județene a județului Tolna, în 

cadrul căruia producători locali din județul Harghita au reprezentat produsele 

locale și valorile gastronomice specifce județului Harghita. În cadrul vizitei a fost 

organizată și o conferință profesională în vederea abordării de reprezentanții ai 

diferitelor instituții de specialitate a diferitelor domenii, după cum urmează: 

dezvoltarea economică, dezvoltarea managementului agriculturii și alimentării, 

dezvoltare pe plan cultural,prezentarea și promovarea produselor tradiționale 

locale și brandului local al județului Harghita; posibilitatea continuării unei 

cooperări în domeniul managementului agriculturii și alimentării;  

 Implementarea proiectului finanțat de Fondul Bethlen Gábor, Ungaria în anul 

2020 a cărui implementare a fost amânat pe anul 2021: elaborarea jocului 

strategic online ”Okoskaland” în cadrul căruia elevii pot face cunoștință cu 

valorile locale, culturale și turistice din județul Harghita și județul Tolna; 

 Primirea unei delegații din județul Tolna, Ungaria și participarea lor la conferința 

profesională și workshopuri pe tema managementului agriculturii și promovarea 

produselor locale;  

 Elaborare și depunere proiect comun la Fondul Bethlen Gábor, Ungaria care a 

fost declarată câștigătoare. Implementarea acestuia  va avea loc în anul 2022; 

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Tolna; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Tolna; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Primirea unor rechizite, cărți etc. din partea județului Tolna în vederea distribuirii 

acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 



 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Tolna; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

În cadrul parteneriatului cu judeţul Vas au fost realizate următoarele acțiuni și activități 

de relații internaționale:  

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Vas; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Vas; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 

 Primirea unor rechizite, cărți etc. din partea județului Vas în vederea distribuirii 

acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Vas; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

În cadrul parteneriatului cu județul Zala au fost realizate următoarele acțiuni și activități 

de relații internaționale:  

 Promovarea inițiativei SkiHarghita prin trimiterea unei adrese în atenția 

reprezentanților județului Zala; 

 Promovarea valorilor culturale a județului Harghita prin distribuirea cărților 

elaborate de instituțiile subordonate ale Consiliului Județean Harghita la 

biblioteca județeană din județul Zala; 

 Organizarea unui program comun cultural – interpretarea unei poezii de 

reprezentanții celor 13 județe înfrățite din Ungaria – cu ocazia Zilelor Județului 

Harghita, ediția a XVII-lea; 



 Primirea unor rechizite, cărți etc. din partea județului Zala în vederea distribuirii 

acestora în rândul instituțiilor de învățământ; 

 Trimiterea Newsletterului Internațional al Consiliului Județean Harghita în atenția 

reprezentanților județului Zala; 

 Elaborare și depunere proiect comun la Fondul Bethlen Gábor, Ungaria care a 

fost declarată câștigătoare. Implementarea acestuia  va avea loc în anul 2022; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 Evaluarea și abordarea temelor de interese comune în cadrul relației de înfrățire. 

 

În cadrul parteneriatului cu raionul Strășeni au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:   

 Semnarea Acordului de Cooperare între județul Harghita și raionul Strășeni, din 

Republica Moldova; 

 Participarea mai multor delegații din județul Harghita la programele și 

consfătuirile profesionale organizate în raionul Strășeni:  consfătuiri profesionale 

și schimb de experiențe în vederea evaluării domeniilor de colaborare; 

participare la programele ocazionate de Festivalul de muzică și poezie 

”Eminesciana” ediția a XXXV-a; 

 Elaborare și depunere proiect comun la programul ”Cetățeni, egalitate, drepturi 

și valori” (CERV) 2021-2027 al Comisiei Europene; 

 Evaluarea continuu a posibilităților de elaborare și depunere proiecte comune, 

trimiterea mai multor propuneri de parteneriate în proiecte cu finanțări 

nerambursabile în acest sens; 

 

- În cadrul parteneriatului cu judeţul Tarnow au fost realizate următoarele acțiuni și 

activități de relații internaționale:  

 Trimiterea mai multor propuneri de parteneriat în proiecte internaționale 

finanțate de Uniunea Europeană și am evaluat în continuu posibilitatea 

parteneriatului în cadrul acestora; 

 

- În cadrul parteneriatului cu Regiunea Autonomă Ningxia Hui au fost realizate 

următoarele acțiuni și activități de relații internaționale:  

 Trimiterea mai multor propuneri de parteneriat în proiecte internaționale 

finanțate de Uniunea Europeană și am evaluat în continuu posibilitatea 

parteneriatului în cadrul acestora; 



  

- În cadrul parteneriatului cu Regiunea Valle d’Aosta și Campobasso din Italia au fost 

realizate următoarele acțiuni și activități de relații internaționale: 

 Trimiterea mai multor propuneri de parteneriat în proiecte internaționale 

finanțate de Uniunea Europeană și am evaluat în continuu posibilitatea 

parteneriatului în cadrul acestora;  

 

În cadrul parteneriatului cu Regiunea Lori din Republica Armenia au fost realizate 

următoarele acțiuni și activități de relații internaționale:  

 Evaluarea în continuu a posibilității parteneriatului în cadrul diferitelor proiecte. 

 

Totodată, în cadrul programului am organizat mai multe evenimente și programe cu 

scopul de a înființa și dezvolta noi relații de colaborare și de înfrățire cu regiuni și județe 

din afara țării. De asemenea, am colaborat și cu ambasade și reprezentanțe din 

străinătate și parteneri de proiecte, în urma cărora există pe viitor posibilitatea 

dezvoltării prin colaborare a unor noi relații de înfrățire.  

 

Bugetul programului: 

Bugetul total al programului pentru anii 2023-2024 este de 1014,00 mii lei, care include 

următoarele cheltuieli, în concordanţă cu acţiunile estimate:  

 

DENUMIREA INDICATORILOR  
Suma în mii lei pe 

anul 2023 

Suma în mii lei pe 

anul 2024 

Cheltuieli de personal 130,00 150,00 

Indemnizații de delegare  

Cap. 80.02.01.10.10.01.13 
130,00 150,00 

Bunuri şi servicii  334,00 400,00 

Cheltuieli de protocol și reprezentare 

Cap. 80.02.01.10.20.30.02 
72,50 88,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: Cheltuieli 

de primire pe bază de reciprocitate a 

delegaţiilor din judeţele înfrăţite a județului 

Harghita (cheltuieli de cazare, produse 

informative și de promovare, vizite la 

obiective turistice); cheltuieli aferente 

promovării judeţului Harghita; alte cheltuieli 

aferente organizării evenimentelor 

internaționale, cheltuieli aferente 

151,50 182,00 



achiziţionării materialelor promoţionale şi 

tradiţionale, echipamente și materiale 

informative și de lucru,  transportul 

materialelor şi produselor de promovare şi 

tradiţionale, servicii pentru evenimente, 

serviciilor artistice, cheltuieli de design şi 

editare a materialelor de promovare a 

evenimentelor organizate în colaborare cu 

judeţe înfrăţite, taxe de participare la 

conferinţe, seminarii şi alte evenimente, 

cheltuieli de traducere/interpretariat, 

organizare evenimente/conferințe, 

organizare vizite la obiective turistice precum 

şi alte asemenea.  

Cap. 80.02.01.10.20.30.30 

Servicii de transport 

Cap. 80.02.01.10.20.01.07 
30,00 30,00 

Cheltuieli aferente deplasării externe 

Cap. 80.02.01.10.20.06.02 
80,00 

 

100,00 

 

Total cheltuieli pe an 464,00 

 

550,00 

 

Total cheltuieli program pe anii 2023-2024 1014,00 

 

 

 

 

 

Obiective urmărite:  

 

a) Studierea actelor administrative emise în vederea armonizării legislației naționale, 

modul concret de alocări financiare pentru dezvoltări microregionale, modul de 

cofinanţare a unor proiecte interregionale, modul de salarizare şi stimulare pentru 

personalul specializat, modul de utilizare a fondurilor Uniunii Europene în vederea 

dezvoltării  economice a  judeţului, posibilităţi de finanţare a activităţilor  de 

dezvoltare economică, posibilităţi de extindere a investiţiilor,  elaborarea unor 

proiecte comune. 



b) Prezentarea situaţiei economice al judeţului Harghita, evaluarea posibilităţilor de 

dezvoltare economică, prezentarea ofertelor pentru investiţii, colaborare în diferite 

proiecte, organizarea unor conferinţe şi simpozioane în vederea analizării 

rezultatelor obţinute prin dezvoltarea regională, microregională, prezentarea unor 

studii de caz, cu posibilă aplicare şi în judeţul Harghita. 

c) Prezentarea valorilor turistice, culturale şi tradiţionale locale din judeţul Harghita în 

vederea promovării pe bază de reciprocitate a judeţelor înfrăţite cu judeţul Harghita. 

d) Evaluarea posibilităţii şi iniţierea participării cu judeţele înfrăţite ale judeţului 

Harghita în proiecte internaţionale comune finanţate direct de către instituţiile 

Uniunii Europene. 

e) Extinderea parteneriatului și a relațiilor de înfrățire a județului Harghita, respectiv 

generarea proiectelor internaționale și de fonduri europene. 

f) Dezvoltarea cunoştinţelor prin participare la conferinţe şi seminarii cu teme 

economice, stimularea cooperării internaţionale prin proiecte comune. 

 

 

............................., ......./....../2022.  

 

Borboly Csaba 
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