
Acord 
privind lista obiectivelor, planurilor și a domeniilor considerate strategice pentru 

dezvoltarea județului Harghita 
 
 

Având în vedere faptul că există obligația CJ Harghita pentru adoptarea de 
obiective pe termen mediu și lung și având în vedere domeniile de competență a CJ 
Harghita conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
completările şi  modificările ulterioare, la nivelul Direcției generale management s-au 
centralizat propunerile formulate de către conducătorii structurilor funcționale, 
consilierii județeni și instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita cu privire la 
obiectivele, planurile și domeniile considerate strategice pentru dezvoltarea județului 
Harghita în perioada următoare.  

Având în vedere faptul că pentru concretizarea acestor planuri și obiective este 
necesară susținerea proiectelor individuale de către Consiliul Județean Harghita, 
considerăm oportun dezbaterea și stabilirea acestor planuri de realizat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, suntem de acord cu lista obiectivelor, 
planurilor și a domeniilor considerate strategice pentru dezvoltarea județului Harghita 
propuse de către conducătorii din cadrul aparatului de specialitate și conducătorii 
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita. 
 
 
 

Lista obiectivelor, planurilor și domeniilor considerate strategice pentru dezvoltarea 
județului Harghita 

 
 

Nr.  
crt. 

Proiectul/ domeniul/ obiectivul planificat 
Structura 

responsabilă 

1. 
1.1. 

Continuarea programului de acordarea distincțiilor de 
excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor 
județului Harghita 

Direcția Generală 
Management 

1.2. 

Dezvoltarea unui portal, interactiv și dedicat 
locuitorilor județului, cu servicii on-line, armonizarea 
paginilor de web CJH și instituții subordonate, 
continuarea încărcării informațiilor publice și de interes 
general și promovarea pe suprafețe online 

1.3. 
Dezvoltarea căilor de comunicare în vederea informării 
locuitorilor și al presei, creșterea transparenței 
decizionale. 



1.4. 
Continuarea programelor de sprijinire şi dezvoltare a 
relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara 
ţării. 

1.5. 
Continuarea programului ”Reprezentarea şi 
promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile 
Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” 

2. 
2.1. 

Continuarea programului general de finanțare 
nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale  

Direcția generală 
programe, 
proiecte și 
achiziții publice 

2.2. 
Continuarea programului special de finanțare 
nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita 

2.3. 
Continuarea programului special de finanțare 
nerambursabilă a porturilor populare și tradiționale în 
județul Harghita 

2.4. 
Continuarea programului anual de finanţare a 
activităţilor de tineret din judeţul Harghita 

2.5. 
Continuarea programului anual de sprijinire a 
sportului din judeţul Harghita 

2.6. 
Continuarea programului anual de sprijin al asociaţiilor 
pompierilor voluntari din judeţul Harghita 

2.7. 
Continuarea programului anual de sprijinire al 
activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita 

2.8. 
Continuarea programului anual de colaborare a 
Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile 
cu activitate turistică din judeţul Harghita 

2.9. Continuarea programului “Ziua națională a tineretului” 

2.10. 
Continuarea programului de promovare turistică şi 
cultural-turistică a judeţului Harghita 

2.11. 
Continuarea programului de sprijinire a dansului și a 
obiceiurilor populare din județul Harghita 

2.12. 
Continuarea programului Academia Consiliului 
Județean Harghita 

2.13. 
Continuarea programului Promovarea valorilor 
familiale şi culturale al Consiliului Judeţean Harghita 

2.14. 
Continuarea programului de cooperare al Consiliului 
Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități 
ale cultelor religioase 

2.15. 
Continuarea programului de sprijinire a cultelor 
religioase 



2.16. 
Continuarea programului de finanțare a concursurilor și 
olimpiadelor județene 

2.17. 
Continuarea programului de sprijinire a culturii şi vieţii 
sociale a romilor, în judeţul Harghita. 

2.18. 
Continuarea programului CreArt- Network of Cities for 
Artistic Creations 

2.19. 
Implementarea proiectului „RuralGrowth – increasing 
competitiveness of SMEs in the rural visitor economy 
sector”  

2.20. 

Implementarea proiectului CD-ETA („Collaborative 
Digitization of Natural and Cultural Heritage”  - 
“Digitalizarea patrimoniului natural și cultural în 
colaborare”) 

2.21. 

Implementarea proiectului "CAPacity building in rural 
areas for sustainable agriculture development" - 
Consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă 
a agriculturii în zonele rurale 

2.22 

Implementarea proiectelor câștigătoare dintre cele 
aflate în curs de evaluare, având următoarele tematici: 
- parteneriate strategice în formarea adulților 
(Erasmus+) 
- dezvoltarea resurselor umane (Erasmus + ) 
- dezvoltarea rurală (Erasmus+) 
- programe pentru integrarea persoanelor defavorizate 
(Europa pentru Cetățeni) 
- comemorarea revoluției din 1956 (Europa pentru 
Cetățeni) 
- drepturile și obligațiile minorilor în UE (Europa pentru 
Cetățeni) 
- promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 
tinerilor soluții, inovatoare (Europa pentru cetățeni) 
- conservarea patrimoniului cultural intangibil 
European (Interreg Europe) 
- analiza diferitelor sisteme de management al fondului 
funciar din Uniunea Europeană (Interreg Europe) 
- educarea tinerilor în privința stimulării spiritului 
antreprenorial (Interreg Europe) 
- noi modalități de servicii și comunicații social media 
pentru promovarea practicilor de turism durabil 
(Interreg Europe) 



- schimbul bunelor practici legate de producția 
alimentară ecologică și turismul natural (Interreg 
Europe) 
- integrarea companiilor de tip cross-generation 
(Interreg Europe) 
- Dezvoltarea durabilă a siturilor de patrimoniu natural 
și cultural și patrimoniul turistic active, (programul 
Danube) 
- Consolidarea achizițiilor publice de soluții și produse 
inovatoare (programul Danube) 
- promovarea utilizării durabile a patrimoniului natural 
și cultural din zonele implicate, prin turism lent, verde 
și sănătos, în scopul de a proteja și conserva aceste 
resurse locale (programul Danube) 

2.23 
Continuarea proiectelor din perioada anterioară de 
finanțare (2007-2013), în perioada de sustenabilitate a 
acestor proiecte. 

3. 
3.1. 

Dezvoltarea și implementarea programului de întărire a 
relaţiilor cu partenerii sociali. 

Direcția generală 
economică 

3.2. 

Îmbunătățirea sistemului pentru încasarea creanțelor și 
fundamentarea corectă a priorităților de finanțare 
pentru Consiliul Județean Harghita și instituțiile și 
unitățile subordonate  

3.3. 

Elaborarea și implementarea unui sistem și proceduri 
de lucru pentru colaborarea cu organizațiile în care 
Consiliul Județean Harghita deține calitatea de membru 

4. 
4.1. 

”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru 
Secuiesc) prin DN 13C și E60”prin POR 2014-2020 

Direcția generală 
investiții 

4.2. 
”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A”prin POR 2014-
2020 

4.3. ”Reabilitare DJ 128”prin POR 2014-2020 

4.4. ”Reabilitare DJ 125”prin POR 2014-2020 

4.5. 
Construire trotuare pe lângă drumurile județene din 
localitățile județului Harghita 

4.6. 
Continuarea programului electrificare pentru 
alimentarea cu energie electrică a localităților 
neelectrificate (program multianual) 

4.7. 
Continuarea programului de dezvoltare a sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare în localitățile din județul 
Harghita  



4.8. Construirea unui aeroport regional 

4.9. 
Construirea și dezvoltarea unui parc industrial 
agronomic (agro-parc) 

4.10. 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 131A, Comăneşti 
– Mărtiniş 

4.11. 
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 134A, DN 13C 
Soimosu Mic- Cristuru Secuiesc 

4.12. 
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 135, km 63+100 - 
74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C) 

4.13. 
Modernizarea drumului județean DJ 123D: Sâncrăieni - 
Sântimbru Băi 

4.14. 
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 138A, km 0+000-
6+600 

4.15. 
Modernizare drumului județean DJ 136A, Atia - DN 
13A,  

4.16. 
Punerea în funcțiune a Centrului inovativ de dezvoltare 
economică în județul Harghita – Harghita Business 
Center – incubator de afaceri 

4.17. 
Construire de piste pentru bicicliști lângă drumurile 
județene. 

4.18. Modernizarea drumului DJ 123 – Valea Uzului 

4.19. Reabilitarea drumului DJ123E – Păuleni Ciuc 

4.20. 

Elaborarea și implementarea în colaborare si cu 
sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Harghita și respectiv școlile 
gimnaziale speciale din localitățile Ocland si Bilbor a 
proiectului în cadrul Axei Prioritare nr.  Axa 10.1. – 
”Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare 
profesionala pentru dobândirea de competențe si 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare”. 

4.21 
Modernizarea drumurilor de legătură din nordul 
județului (174A, 174B). 

5. 

5.1. 

Săpături arheologice în județul Harghita - contribuție 
financiară la cercetările arheologice efectuate de 
muzeele celor trei regiuni a județului (Ciuc, Odorhei și 
Gheorgheni) 

Instituția 
Arhitect șef 

5.2. 
Imaginea Satului Harghitean - continuarea inventarierii 
patrimoniului construit a localităților județului, cu 
identificarea obiectivelor construite valoroase. 



5.3. 

Protejarea Monumentelor Istorice - continuarea 
finanțării lucrărilor de cerecetare și de 
protejare/reabilitare a monumentelor istorice din 
județul Harghita. 

5.4. 

Porți secuiești - continuarea colaborării cu Asociația 
Pentru Județul Harghita în vederea derulării 
programului de protejare , conservare, reabilitare a 
porților tradiționale. 

5.5. 
Dezvoltarea și implementarea strategiei pentru 
ocrotirea patrimoniului construit și a programului de 
ocrotirea imaginea satului Harghitean 

5.6. 
Dezvoltarea și implementrea strategiei și continuitatea 
programului pentru protecția monumentelor istorice 
de pe teritoriul județului Harghita 

6. 
6.1. 

Amplasarea camerelor de supraveghere lângă 
drumurile județene 

Direcția generală 
patrimoniu 

6.2 

Elaborarea și implementarea în colaborare cu Direcția 
generală investiții a proiectului de renovare a sediului 
Consiliului Județean Harghita în cadrul Axei Prioritare 
nr. 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării si 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului si promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului. 

7. 

7.1 

Elaborarea și derularea, cu sprijinul partenerilor, a 
programului de conviețuire interetnică în județul 
Harghita  

Biroul de Analiză 
al Consiliului 
Județean 
Harghita 

7.2 

Elaborare analize și sinteze statistice pe teme de 
interes județean, ajustate la prioritățile CJH și a 
instituțiilor din subordine, pe baza obiectivelor 
asumate prin strategiile de dezvoltare sectoriale și a 
programelor și proiectelor proprii 

7.3 

Coordonarea elaborării și implementării strategiei de 
dezvoltare a județului Harghita, precum și a 
portofoliului de proiecte aferent pentru perioada 
următoare 

8. 
8.1. 

Construirea a două baze salvamont la Borsec şi Băile 
Tuşnad din fonduri POR 2016-2020. 

Serviciul Public 
Salvamont 



8.2. 
Dotarea bazele de salvamont existente cu instalaţii de 
energie verzi în cadrul fondurilor  POR 2016-2020. 

Harghita 

8.3. 
Continuarea construirii traseelor de ciclism montan și 
reabilitarea traseelor turistice şi a traseelor de 
escaladă. 

8.4. 
Continuarea programelor pentru copii și 
reîmprospătarea echipelor de voluntari. 

8.5. Înființarea serviciilor locale de salvare montană 

9. 

9.1 

Continuarea organizării și promovarea pe scară mai 
largă a evenimentelor tradiționale de renume ale 
instituției, cum ar fi Zilele Ținutului Secuiesc, serbarea 
Lăsatei Secului, Festivalul de Muzică Veche, prin 
programul local de creare a destinației, și a organizării  
programelor culturale regionale remarcabile (Întâlnirea 
tarafurilor populare din Transilvania, Csűrdöngölő), 
respectiv crearea unor evenimente culturale speciale  

Centrul Cultural 
Județean 
Harghita 
 

9.2 
Contribuția la dezvoltarea identității culturale 
județene, respectiv dezvoltarea comunităților locale 
prin programele derulate 

9.3 
Organizarea întâlnirilor pentru experți în activități 
culturale, în domeniul managementului cultural 

9.4 

Coordonarea activităților de implementare a Strategiei 
Culturale a județului Harghita pe perioada 2013-2020 și 
elaborării programelor anuale ale instituțiilor culturale 
aflate în subordinea CJH 
 

9.5 
Contribuția la stabilirea obiectivelor asumate prin 
planurile manageriale ale instituțiilor culturale aflate în 
subordinea CJH 

9.6 
Extinderea activităților instituției, pe baza principului 
sinergiei, spre sfera educației, turismului și sferei 
antreprenoriale 

9.7 
Promovarea imaginii de coordonator și centru metodic 
cultural în județ, prin campanii media și online 

9.8 
Întocmirea unei proceduri de asigurare a calității în 
instituțiile culturale, la nivel județean. 

9.9 
Acreditarea unei formări de management cultural 



9.10 

Formarea agenților culturali în domeniul economic, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei, prevăzute prin 
aria de dezvoltare referitoare la crearea sinergiilor între 
sectoare 

9.11 

Sprijinirea consumului cultural conștient prin 
programele tematice organizate: programe culturale în 
zonele rurale, programele ceangăești, respectiv 
programele organizate în colaborare cu autoritățile 
locale 

9.12 
Organizarea în continuare a programelor de filme și 
foto, cu scopul îndeplinirii obiectivului de încurajare și 
sprijin a proceselor inovative, asumat prin Strategie 

9.13 
Organizarea de întâlniri, formări, workshopuri cu 
scopul de a contribui la însușirea managementului 
cultural de către actorii culturali din județ. 

9.14 

Continuarea organizării competițiilor și concursurilor 
anuale, focusate pe o tematică anume și organizarea 
dezbaterilor pe marginea tematicii respective (2017 – 
anul talentelor, 2018 – anul relațiilor interjudețene) 

9.15 
Organizarea conferințelor și forumurilor în domeniul 
managementului cultural 

10. 
10.1 

Consolidarea programelor de promovare a culturii și 
tradițiilor specifice zonelor din județul Harghita 

Centrul Judeţean 
Pentru 
Conservarea şi 
Promovarea 
Culturii 
Tradiţionale 
Harghita 

10.2 
Promovarea regândirii și reutilizării simbolurilor și 
caracteristicilor artistice populare, prin programe de 
formare și conștientizare destinate fiecărei generații 

10.3 
Editarea și promovarea publicațiilor de specialitate în 
cadrul instituției 

10.4 

Promovarea activității caselor-muzeu din județul 
Harghita, prin organizarea programelor culturale 
destinate creșterii numărului vizitatorilor, a promovării 
acestora ca și destinație turistică culturală. 

10.5 

Promovarea valorilor culturale locale, întărirea 
identității culturale locale și organizarea schimburilor 
de valori culturale în localitățile din județul Harghita, 
prin programe destinate fiecărei grup de vârstă și 
categoriei sociale. 

10.6 
Contribuția la accesul egal al locuitorilor la serviciile și 
ofertele culturale din județ, prin programele proprii și 
promovarea activităților. 



10.7 

Lansarea programelor de cercetare și documentare a 
stadiului actual al tradițiilor și al creației populare 
specifice fiecărei zone etnofolclorice al județului, 
sprijinirea cercetărilor științifici, ONG-urilor în 
domeniul artelor populare și dezvoltarea bazelor de 
date despre grupurile culturale și artistice din județ. 

10.8 
Coordonarea metodologică a activităților 
așezămintelor culturale de nivel județean: cămine 
culturale, case de cultură. 

10.9 

Lansarea proiectelor de formare continuă, destinate 
adulților, care vor să însușească cunoștințe privind 
cultura tradițională, prin programe de formare de 
specialitate și calificări. 

10.10 
Revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor 
tradiționale și susținerea celor care le practică. 

10.11 
Promovarea identității culturale și simbolurilor 
comunităților locale și conștientizarea valorilor 
culturale tradiționale prin publicații proprii 

10.12 
Organizarea în parteneriat a festivalurilor pentru 
tineret, a evenimentelor culturale și de păstrare a 
tradițiilor gastronomice. 

10.13 
Organizarea și sprijinirea întâlnirilor și spectacolelor de 
teatru amator, sprijinirea grupurilor artistice. 

10.14 
Organizarea taberelor de creație, foto, actorie, 
meșteșuguri și meserii, cu scopul conștientizării 
valorilor culturale 

10.15 
Coordonarea programelor de sinergie între sectoarele 
culturale și celelalte domenii de activitate, prin 
programe de colaborare intersectorială. 

11. 
11.1 

Continuarea redactării publicațiilor proprii și 
promovarea lor pe plan național și internațional 

Editura Harghita 

11.2 
Lărgirea activității Editurii și distribuția publicațiilor 
proprii în localitățile izolate din județ, unde nu a ajuns 
activitatea Editurii până acum 

11.3 
Promovarea publicațiilor și a materialelor de 
diseminare a activității culturale prin platforme online 
și mijloace electronice 

11.4 
Organizarea taberelor pentru scriitori și a conferințelor 
științifice în domeniile de management cultural vizate 
prin activitatea Editurii 



11.5 

Promovarea literaturii contemporane și a activității 
tinerilor profesioniști în domeniu, organizarea de 
concursuri pentru elaborarea reportajelor literare sau 
tematice 

11.6 
Editarea și publicarea noilor volume ale seriei Székely 
Könyvtár 

12. 

12.1 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare sistem de 

alimentare cu apă a Spitalului, reamenajarea 

pavilionului 6, renovare acoperiș pavilion nr. 3 și 12, 

construire depozit intermediar necesar pentru tocător 

de lemn pentru centrala termică, construire scară 

metalică la pavilionul nr.9, finalizare reparații Pav.1 în 

vederea amenajării unui spațiu de spitalizare, 

reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu 

energie electrică a pavilioanelor din incinta spitalului, 

reabilitarea tuturor sistemelor de paratrăznet și prize 

de împământare neconforme și/sau nefuncționale. 

Spitalul de 
Psihiatrie Tulgheș 

12.2 
Achiziționarea unui încărcător frontal necesar pentru 
încărcarea tocăturii de lemn în buncăre la centrala 
termică 

12.3 

Dotarea Spitalului cu aparatură medicală nouă, cu un 
nou sistem de proiecție și sistem de supraveghere 
video cu 20 camere, mașină de spălat, aparat pentru 
exerciții fizice și recuperare fizică, pat medical pentru 
kineto-terapie. 

12.4 
Reamenajarea rețelei de canalizare din incinta 
Spitalului 

13. 

13.1 

Creșterea numărului proiectelor depuse și câștigătoare 
pentru finanţare națională și europeană pentru 
dezvoltarea infrastructurii, nivelului de echipare al 
Spitalului și pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. 

Spitalul Județean 
de Urgență 
Miercurea Ciuc 

13.2 Menținerea acreditării spitalului și îmbunătățirea 
calificativului în care unitatea sanitară este încadrată 

13.3 Dezvoltarea activităților de cercetare în care Spitalul 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc este implicat 

13.4 Eficientizarea managementului spitalicesc prin 
implementarea unui sistem integrat TIC 



13.5 Promovarea la scară regională și națională a serviciilor 
oferite 

13.6 Reamenajarea și extinderea clădirii Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc 

13.7 Mutarea spitalului de boli contagioase Șumuleu Ciuc 

13.8 Renovarea clădirii Policlinicii 

13.9 Construirea/închirierea locuințelor de serviciu pentru 
medici 

13.10 Construirea unui heliport pentru Spitalul Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc 

14. 
14.1 

Promovarea și extinderea activităților de formare 
profesională și informare a actorilor în domeniul 
agricol. 

Camera Agricolă 

14.2 

Diseminarea continuă a posibilităților pentru 
dezvoltarea sustenabilității agricole și silvice, 
dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității 
pădurilor din județul Harghita și sprijinirea clusterelor și 
asociațiilor în domeniu 

14.3 

Continuarea programului de promovare a produselor 
locale, tradiționale și secuiești, administrarea mărcii 
înregistrate la OHIM ”Szeckler Product – Produs 
Secuiesc – Székely Termék” 

14.4 
Sprijinirea producătorilor locali în valorificarea 
produselor locale, în înființarea cooperativelor 

14.5 
Promovarea utilizării materialelor lemnoase în 
construcții 

14.6 
Sprijinirea, prin contribuția la organizarea activităților și 
programelor de specialitate, a actorilor locali și 
județeni 

15. 
15.1 

Extinderea și eficientizarea activităților de orientare 
profesională, ajustată la nevoile fiecărui nivel de 
educație și predare. 

Centrul Judeţean 
de Resurse şi 
Asistenţă 
Educaţională 
Harghita 

15.2 

Contribuție la îndeplinirea obiectivelor asumate prin 
planul de acțiune pentru dezvoltarea formării 
profesionale din județul Harghita, pentru perioada 
următoare 

15.3 
Promovarea și susținerea educației profesionale în 
județ. 



16. 
16.1 

Consolidarea activităților de prevenție și protecție în 
mod special protecția victimelor violenței în familie 

Direcția Generală 
de Asistență 
Socială și 
Protecția 
Copilului 
Harghita 

16.2 

Dezvoltarea activităților alternative de protecție 
socială: modernizarea și reabilitarea centrelor de zi, a 
centrelor de plasament de tip familial, în regim de 
urgență, sau rezidențiale. 

16.3 
Sprijinirea activității organizațiilor civile în domeniul 
asistenței sociale 

16.4 
Continuarea programului de sănătate privind 
prevenirea marginalizării sociale 

16.5 
Creșterea capacității CIA Frumoasa cu trei locuințe 
protejate și un atelier de ergoterapie 

16.6 
Construirea unui complex de servicii pentru beneficiarii  
Centrului de Plasament pentru copii cu handicap sever 
Cristuru Secuiesc 

16.7 
Reparaţii capitale şi modernizarea casei de odihnă 
pentru copii şi centru de formare profesională a 
personalului " Sóskút" 

16.8 
Dezvoltarea sectorului de economie socială în județul 
Harghita 

16.9 
Atragerea fondurilor externe pentru sprijinirea și 
dezvoltarea activităților de asistență socială și de 
protecția copilului. 

17. 
17.1 

Consolidarea activității și rolului în informarea și 
consultarea populației a Ziarului ”Hargita Népe” și a 
Studioului Harghita 

Editura Hargita 
Népe 
 

17.2 
Eficientizarea cheltuielilor de funcționare al instituției, 
atragerea surselor de finanțare externe și venituri 
proprii 

17.3 
Lărgirea programelor privind editarea și tipărirea 
publicațiilor lunare tematice și cărților editate periodic. 

17.4 

Organizarea unor evenimente culturale în comunități 
locale, cu scopul promovării ofertei culturale a 
instituției, precum și contribuirii la consumul conștient 
de cultură a populației. 

17.5 
Promovarea platformei online prin campanii de 
informare, având scopul atingerii unui public tânăr și 
dinamic. 

17.6 
Îmbinarea obiectivelor publicațiilor tematice și 
emisiunilor TV realizate, cu scopul eficientizării 



comunicației pe diferite teme promovate. 

18. 

18.1 

Dezvoltarea activităților de formare profesională 
cultural-artistică a instituției, bazată pe nevoile 
grupelor țintă vizate completând programele de studii 
cu module de dezvoltare a competențelor 
antreprenoriale. 

Şcoala Populară 
de Artă din 
județul Harghita 

18.2 

Formarea profesională în meșteșugurile tradiționale și 
în alte profesii lipsă a absolvenților școlilor 
profesionale (ex: curs pentru dulgheri, sculptură în 
lemn, broderie, croitorie) 

18.3 

Crearea unui portal pentru absolvenții școlilor 
profesionale care vizează pregătirea lor în 
meșteșugurile tradiționale și în alte profesii lipsă 
cerute de piața muncii. 

18.4 
Colaborare cu corurile religioase și fanfare din județ și 
organizarea festivalurilor corale. 

18.5 

Crearea cadrului pentru copii talentați pentru a se 
prezenta publicului din județ și promovarea județului 
prin organizarea participării talentelor la diferite 
evenimente din țară și străinătate în domeniile 
acoperite de Școala Populară de Artă 

19. 
19.1 

Continuarea activității de digitalizare a fondului de 
documente 

Biblioteca 
Judeţeană 
“Kájoni János” 

19.2 

Sprijinirea activităților culturale din localitățile mici și 
izolate din județul Harghita, prin programe de 
colaborare cu bibliotecile locale, cadre didactice sau 
organizații culturale. 

19.3 
Prezervarea şi diseminarea valorilor culturale locale şi 
regionale, prin ofertă variată de lectură, manifestări 
culturale, activităţi pentru timpul liber. 

 

Lărgirea activității instituției de centru de formare 
pentru adulți, prin acreditarea unor programe de 
perfecționare, respectiv includerea competențelor 
antreprenoriale în programul cursurilor. Continuarea 
cursurilor pentru adulți, în consens cu obiectivele 
educației permanente. 

 

Lărgirea funcțiilor de bibliotecă, a funcțiilor de 
management a bazelor de date ale instituției și 
realizarea unui portal web cu bazele de date accesibile 
on-line. 



 
Inițierea serviciilor inovatoare de consum cultural, prin 
promovarea materialului prin format electronic, prin 
platforme e-learning. 

 
Continuarea programelor de promovare și stimulare a 
lecturii, în rândul publicului tânăr. 

 
Lansarea cooperărilor strategice pe bază de proiecte cu 
parteneri actuali și noi instituții. 

 
Campanii de promovare tematice cu scopul 
conștientizării valorilor culturale. 

 
Contribuție la identificarea și listarea valorilor 
tezaurului cultural al județului Harghita. 

20. 
20.1 

Continuarea programului de promovare a artelor 
vizuale, prin 

Centrul Cultural 
și de Arte Lăzarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2 

Continuarea evenimentelor tematice tradiționale ale 
instituției, cum ar fi Întâlnirea bianuală a scriitorilor 
maghiari din România, sau conferința anuală a 
ziariștilor maghiari din România 

20.3 

Program de restaurare și utilizare al Castelului Lazăr, cu 
scopul valorificării culturale și turistice a 
monumentului, în colaborare cu Fundația Sfântul 
Francisc 

20.4 

Continuarea programelor destinate tinerilor și tinerilor 
artiști, prin organizarea universității de vară de arte 
pentru elevi și studenți, respectiv crearea din venituri 
proprii a unui fond de burse, pentru artiștii plastici 
tineri și organizarea taberei de corectură pentru elevii 
talentați 

20.5 

Contribuția la obiectivul Strategiei Culturale a județului 
Harghita privind elaborarea programului intersectorial 
cultură-turism, prin elaborarea concepției turismului 
cultural pe termen de trei ani și rolul instituției în 
îndeplinirea acestuia 

20.6 
Sprijinirea consumului conștient de cultură, prin 
elaborarea și contribuția instituției la programul 
ambasador cultural județean. 

20.7 
Diseminarea valorilor culturale județene prin 
pregătirea unei propuneri pentru portret cultural din 
rândul artiștilor plastici locali de rang. 

 
20.8 

Realizarea brandului cultural Lăzarea, încadrat în 
brandul cultural regional și județean, în colaborare cu 

 
 



instituții și organizații, grupuri culturale locale și din 
județ. 

 
20.9 

Digitalizarea și promovarea materialului artistic, a 
publicațiilor proprii și  a materialului de arte populare 

 

21. 

21.1 

îmbogățirea relațiilor de înfrățire și de parteneriat cu 
județe din țările de unde vin cei mai mulți investitori 
străini în țară, dezvoltarea relațiilor pe axă economică 
cu sfera publică și privată din aceste țări 

Agenția de 
Dezvoltare 
Județeană 
Harghita 

21.2 

promovarea în străinătate a posibilităților de investiții 
din județ prin participarea la expoziții, târguri și 
conferințe în țările cu care am stabilit relații de 
parteneriat 

21.3 

realizarea unui ”Ghid al investitorului” online cu 
informații referitoare la achiziții publice, cumpărare 
directă, date statistice în domeniul economic și social 
în vederea informării atât a întreprinderilor locali cât și 
a investitorilor potențiali 

21.4 
întărirea relației dintre sfera publică și privată (sfera 
antreprenorială), precum și cu partenerii sociali 

21.5 

organizarea de forumuri și conferințe pentru a asigura 
o platformă unde sfera publică și privată poate 
colabora în rezolvarea problemelor economice din 
județ 

21.6 

promovarea spiritului antreprenorial în cadrul tinerilor 
și a educației profesionale, colaborare cu diferitele 
instituții publice în ameliorarea problemei șomajului 
din județ 

21.7 
analizarea posibilității de a înființa un parc industrial în 
județ, respectiv incubatoare/centre de afaceri pentru 
ajutarea tinerilor întreprinzători la început de drum 

21.8 
organizarea de forumuri pentru instituții publice ca ei 
să poată beneficia mai eficient de posibilitățile de 
finanțare națională/internațională, 

22. 
22.1 

Dezvoltarea turismului și creșterea gradului de ocupare 
a facilităților de cazare și promovarea prin materiale de 
diseminare a ofertelor turistice zonale și județene 

ADI Harghita 

22.2 

Pregătirea și promovarea la toate nivelurile proiecte 
pentru dezvoltare regională de interes comun în 
domeniile: turism, cultură, sport, protecția și refacerea 
mediului 



22.3 
Inițierea și realizarea programelor de dezvoltare prin 
parteneriat între autorități publice 

22.4 
Actualizarea și implementarea Strategiei de dezvoltare 
a turismului din județul Harghita 

22.5 

Dezvoltarea și promovarea turismului balnear, 
valorificarea produselor existente, realizarea și 
asigurarea funcționării băilor locale și stațiunilor 
balneare din județ 

22.6 
Finalizarea site-ului web de promovare 
www.visitinharghita.ro ca site turistic integrat și 
asigurarea sustenabilității acestuia 

22.7 
Realizarea aplicației pentru telefoane inteligente, 
dedicată turiștilor care vizitează județul Harghita 

22.8 

Asigurarea sustenabilității proiectelor derulate în 
cadrul POR, Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică de CJH 

22.9 

Realizarea și popularizarea studiilor asupra ariilor 
naturale protejate și dezvoltarea unor programe 
referitoare la activitățile sustenabile în ariile naturale 
protejate 

22.10 
Participarea în parteneriat cu instituțiile din județul 
Harghita în proiecte legate de circuitul cultural 
internațional 

22.11 

Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de 
dezvoltare europene şi naţionale şi managementul 
acestora în cadrul programelor INTERREG; COSME; POR 
2014 –2020 

23. 

23.1 

Elaborarea planului, metodologiilor de funcționare și 
punerea în funcțiune a sistemului de management 
integrat al deșeurilor din județul Harghita  

A.D.I. „S.I.M.D. 
Harghita” 
 
 

23.2 

Realizarea activităților de diseminare, mediatizare și 
conștientizare al importanței colectării selective al 
deșeurilor și al modului de funcționare al întregului 
sistem de management al deșeurilor. 

24. 
24.1 

Sprijinirea formelor asociative pentru achiziționarea și 
prelucrarea produselor agricole (în primul rând lapte, 

ADI de 
Dezvoltare 

http://www.visitinharghita.ro/


carne, fructe). Rurală a 
Consiliului 
Județean 
Harghita 24.2 

Programul de finanțare nerambursabilă pentru 
consiliile locale membre cu scopul sprijinirii asociațiilor 
profesionale, asociațiilor de bovine, ovine și caprine, 
asociațiilor ecvestre,  

24.3 
Programul de promovare a produselor tradiționale și 
locale, identificarea valorilor locale  

24.4 
Înființarea fermelor didactice, continuarea programului 
micii grădinari 

25. 
25.1. 

Elaborarea, implementarea și asigurarea 
sustenabilității Studiului de dezvoltare a centrului de 
agrement pentru copii și tineret la Băile Homorod 

ADI Munții 
Harghita 

25.2. Dezvoltarea regiunii de schi Harghita 

25.3 

Identificarea și amenajarea unor zone turistice cu 
potenţial pentru a fi incluse în circuitul internaţional al 
sporturilor de iarnă şi montane, în condiţiile actelor 
normative. 

25.4 
Elaborare PUZ Munții Harghita și implementarea 
acestuia 

25.5 
Implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului 
din județul Harghita 

25.6 

Elaborarea propunerilor privind direcţiile de dezvoltare 
ale turismului în zona Munţilor Harghita și realizarea de 
materiale promoţionale (publicaţii, broşuri) în vederea 
promovării potenţialului turistic al zonei. 

25.7 
Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare 
pentru structurile implicate în turism prin promovarea 
unor campanii în mass-media. 

25.8 

Organizarea și participarea la festivaluri cu caracter 
specific, respectiv participarea la târguri, saloane și 
expoziţii  naţionale şi internaţionale pentru 
promovarea şi valorificarea ofertei turistice a județului. 

25.9 

Organizarea activităţilor de promovare a turismului 
ecologic în rândul tinerilor și promovarea practicării 
sporturilor în general (a celor cu specific montan în 
special: schi, escaladă, orientare turistică sportivă, 
turism sportiv, sporturi extreme, etc.). 

25.10 
Organizarea cursurilor de formare a specialiştilor și 
acreditarea acestora în domeniul activităților sportive 



şi  turistice precum şi a exploatării pârtiilor de schi, 
respectiv a bazelor aferente altor discipline sportive 
sau de agrement. 

25.11 
Desfăşurarea activităţii de amenajare şi întreţinere a 
traseelor turistice montane, realizarea pistelor de 
biciclete 

25.12 

Desfăşurarea activităţii de amenajare, întreţinere şi 
management a traseelor şi  pârtiilor de schi, respectiv a 
bazelor aferente altor discipline sportive sau de 
agrement și a unor unități de cazare montană precum 
şi coordonarea activităţii acestora. 

25.13 
Organizarea și participarea la competiții sportive 
specifice. 

25.14 
Afilierea la federații de profil sau asocierea cu alte 
asociații de profil în vederea constituirii unor federații. 

25.15 
Promovarea tehnologiilor nepoluante și a soluțiilor 
durabile de reducere a poluării 

25.16 

Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de 
dezvoltare europene şi naţionale şi managementul 
acestora în cadrul programelor INTERREG; COSME; POR 
2014 –2020 

26. 
26.1 

asigurarea asistenței administrative în procesul de 
elaborarea PUZ Ciomatu-Lacul Sfânta Ana  

ADI „CIOMAD- 
BALVANYOS” 

26.2 
Elaborare Plan Urbanistic Zonal, cu scopul de a realiza 
controlul urbanistic asupra zonei și de a sprijinii 
realizarea infrastructurilor 

26.3 

asigurarea sustenabilității proiectului derulat în cadrul 
POR, Axa Prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică, cu titlul „Promovarea 
valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor 
Harghita şi Covasna” 

26.4 

Obținerea unei clasificări de interes internațional 
pentru zonă  (arie naturală protejată inclusă în Rețeaua 
europeană și membru în Rețeaua mondială a 
Geoparcurilor - Global Network of National Geoparks) 
sub egida UNESCO 



26.5 
Îmbunătățirea serviciilor turistice în Zona Lacul Sfânta 
Ana și Tinovul Mohoș 

26.6 

Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare 
pentru structurile implicate în turism prin promovarea 
unor campanii în mass-media, prin organizarea şi/sau 
participarea la simpozioane, expoziţii; 

26.7 

Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea 
patrimoniului natural al zonei prin susţinerea şi 
realizarea de materiale promoţionale (publicaţii, 
broşuri, pagină web) 

26.8 
Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia 
mediului din zona respectivă; 

26.9 
Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial 
turistic pentru a fi incluse în circuitul  naţional şi 
internaţional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 

26.10 

Promovarea județului prin sport (ciclism), realizare 
piste pentru cicloturism, desfăşurarea unor activităţi de 
amenajare şi întreţinere a traseelor turistice montane 
din zona Ciomad-Balvanyos; 

26.11 

Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi 
internaţionale pentru promovarea şi valorificarea 
ofertei turistice a zonei, precum şi organizarea unor 
activităţi de promovare a turismului ecologic în rândul 
tinerilor; 

26.12 

Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de 
dezvoltare europene şi naţionale şi managementul 
acestora în cadrul programelor INTERREG; COSME; POR 
2014 –2020 

27. 
27.1 

Acordarea de asistență în implementarea Planului de 
Dezvoltare Zonală pentru arealul situat în nordul 
județului Harghita 

ADI Căliman-
Giurgeu 

27.2 

Identificarea, realizarea și implementarea de proiecte 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale care fac 
parte din asociație în domeniile: agricol, industrial, 
turism și mediu 

27.3 

Sprijinirea înființării formelor asociative: asociații, 
cooperative, grupuri de producători, fundații, federații 
pentru dezvoltarea domeniului agricol, promovarea 
produselor tradiționale atât la nivel rural cât și la nivel 
urban 



27.4 
Crearea condițiilor necesare pentru pregătirea 
profesională adecvată a viitorilor și actualilor fermieri 

27.5 
Dezvoltarea piețelor de produse agro-alimentare, 
ecologice, meșteșugărești și tradiționale 

27.6 
Dezvoltarea unui sistem informațional care va promova 
obiectivele propuse și va fi utilizat de producătorii locali 

27.7 

Luarea în evidență a unităților producătoare și 
prelucrare  de produse agroalimentare din mediul rural 
care sunt închise în scopul redresării și retehnologizării 
lor 

27.8 
Crearea condițiilor necesare pentru protecția și 
conservarea mediului , promovarea și conservarea 
patrimoniului cultural 

27.9 
Realizarea unui sistem de sprijinire a inițiativelor 
culturale, sportive și de tineret 

27.10 

Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de 
dezvoltare europene şi naţionale şi managementul 
acestora în cadrul programelor INTERREG; COSME; POR 
2014 –2020 

 
Miercurea Ciuc , 30.05.2016 

 
 
 
Borboly Csaba 
 președinte 


