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Descrierea derulării programului pe anul 2021 

 

Denumirea instituţiei publice răspunzătoare de derularea programului:  
 Consiliul Judeţean Harghita 

 

Descrierea generală a programului: 
 Scopul programului este reprezentarea şi promovarea eficientă a intereselor şi 
valorilor judeţului Harghita pe plan european pe lângă instituţiile Uniunii Europene și 
Adunarea Regiunilor Europene. Importanţa acestui program se bazează pe faptul că 
reprezentarea eficientă şi benefică a judeţului Harghita pe pe plan european și 
internațional determină necesitatea stabilirii contactelor utile cu instituţiile sus 
menţionate, a schimbului de experienţe în diferite domenii de colaborare pe plan 

european în vederea facilitării participării active a Consiliului Județean Harghita la 
programe și proiecte ale Uniunii Europene, instituțiile aferente acesteia și ARE.  

Consiliul Județean Harghita este membru activ din anul 1993 în cadrul Adunării 
Regionale Europene (Assembly of European Regions), care reuneşte 270 de regiuni din 

Europa din 35 ţări membre şi 16 organizaţii interregionale. Adunarea Regiunilor 
Europene a fost înfiinţată în anul 1985 şi printre obiectivele sale se numără: 

- Promovarea principiului subsidiarităţii şi a democraţiei regionale; 
- Creşterea influenţei politice a regiunilor în cadrul instituţiilor europene; 
- Sprijinirea regiunilor în procesul european de dezvoltare; 

- Facilitarea cooperării interregionale în Europa; 

- Inițierea și derularea programelor de interes regional, județean și internațional, 
care sprijină membrii Adunării în adunarea de informații, în participare la 
schimburi de experiențe și în preluarea bunelor practici existente la nivel 
european. 



Adunarea Regiunilor Europene îşi desfăşoară activitatea prin Comisiile sale de 
specialitate (Comisia Economică şi Dezvoltare Regională, Comisia Afaceri Sociale şi 
Sănătate Publică, Comisia Cultură, Educaţie şi Cooperare Interregională), implementează 
programe proprii  (Programul Eurodyssée, Programul Ruract etc.), organizează 
consfătuiri de specialitate, seminarii, conferinţe în diverse domenii, academii, traininguri 
de specialitate, totodată organizează anual adunarea generală în cadrul căreia sunt 
evaluate activităţile şi realizările anuale, precum şi consultarea asupra activităţilor, 
bugetul şi programele plănuite pentru următorul an. 
 În continuare, în cursul anului 2019 s-a aprobat aderarea Consiliului Județean 
Harghita la Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), astfel în cadrul 
prezentului program se vizează derularea activităților aferente statutului de membru în 
Asociația ALDA începând cu anul 2021. 

ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală, este o asociație dedicată 
promovării bunei guvernări și a participării cetățenilor la nivel local, care se axează pe 
activități ce facilitează cooperarea dintre autoritățile locale și societatea civilă. ALDA a 
fost înființată în 1999 la inițiativa Consiliului Europei de a coordona și de a sprijini 

rețeaua agențiilor locale pentru democrație, care sunt ONG-uri, care promovează buna 
guvernare și eficientizarea administrației publice locale. Asociația este constituită dintr-

o rețea cu 300 de membrii, în 40 de țări, care sunt societăți civile, locale și regionale. 
De asemenea, ALDA este un actor cheie în domeniul democrației locale, al 

cetățeniei active și al cooperării dintre autoritățile locale și societatea civilă. Majoritatea 
activităților ALDA se bazează pe metoda cooperării descentralizate multilaterale. 
Această metodă implică o abordare multi-stakeholder care se axează pe parteneriatele 
puternice dintre autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale. Aceste 
parteneriate creează o sinergie pozitivă și asigură ca obiectivele comune să fie atinse 
într-un mod de succes.  

 Prin realizarea activităților propuse în cadrul prezentei, Programul de 

reprezentare şi promovare  a judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și 
Adunarea Regiunilor Europene 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 
următoarelor programe și strategii ale Consiliului Județean, după cum urmează: 
 1. Strategia de dezvoltare culturală a judeţului Harghita pe perioada 2013-2020 
aprobată de Consiliul Judeţean Harghita prin Hotărârea 219 din 24.09.2013:   
  I. Obiectivul strategic I. Integrarea în procesele politicii de dezvoltare are un 

rol activ în procesele regiunii în ceea ce priveşte  modernizarea, competitivitatea şi piaţa 
forţei de muncă;           
  II. Obiectivul strategic II. Creşterea rolului în ceea ce priveşte consolidarea 
şi reprezentarea identităţii regionale, locale şi microregionale (creşterea puterii 



atractive, construirea de destinaţie); 9.4.2. Validarea paradigmei de economie a 
cunoaşterii; 
             III. 9.4.3 Crearea sinergiilor dintre domenii, instituţii şi competenţe; 
 2. Programul de Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012-
2020 aprobată de Consiliul Judeţean Harghita prin Hotărârea 326 din 29.10.2012, 
Prioritatea 4-Valorificarea potenţialului turistic ; 
  
Obiectivele programului: 

A. Prin activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă 
instituțiile Uniunii Europene se urmăresc următoarele obiective: 

a) promovarea intereselor şi valorilor culturale, turistice, tradiţionale, 
arhitecturale, de patrimoniu cultural etc. ale judeţului Harghita pe plan european; 

b) identificarea de parteneri europeni relevanţi în vederea stabilirii de colaborări 
şi proiecte comune destinate punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare ale 

judeţului, inclusiv potenţiali investitori şi parteneri de afaceri; 

c) intensificarea participării judeţului Harghita la programe europene, precum şi 
accelerarea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare la dispoziţia 
autorităţilor administraţiei publice locale; 

d) crearea de contacte în vederea menţinerii şi după întoarcerea în ţară a 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita a comunicării eficiente cu reprezentanţii 
instituţiilor responsabile pentru programele şi politicile regionale, a instituţiilor UE 

precum şi cu reprezentanţii provinciilor şi regiunilor europene de la Bruxelles; 

e) participare la sesiuni de formare şi reuniuni europene, în vederea valorificării 
posibilităţilor oferite de Uniunea Europeană şi îmbunătăţirea performanţelor 
funcţionarilor publici din sectorul administraţiei publice locale a județului Harghita în 

domeniul afacerilor europene, respectiv a activităţilor de reprezentare și de promovare; 
f) preluarea experienţelor pozitive și a bunelor practici ale instituţiilor din ţările 

membre ale UE în accesarea, utilizarea şi managementul finanţărilor nerambursabile 
europene. 

B. Prin activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă 
Adunarea Regiunilor Europene se iau în considerare următoarele obiective: 

Pe parcursul anilor membrii ARE colaborează în vederea îndeplinirii următoarelor 
obiective majore: promovarea conceptului de democraţie regională în Europa;  întărirea 
rolului regiunilor în procesele politice; realizarea activităţilor de promovare; sprijinirea 
regiunilor în dezvoltarea şi implementarea politicilor regionale; promovarea diversităţii; 
precum și dezvoltarea capacităţii regiunilor pentru a asigura bunăstarea cetăţenilor. 

Datorită statutului de membru, Consiliul Judeţean Harghita a participat la 
activităţile diferitelor comisii de lucru sus menţionate de-a lungul anilor şi alături de 
regiunile din statele membre a Uniunii Europene a desfăşurat programe comune de 



colaborare cu scopul promovării schimbului de experienţă, schimbul stagiarilor, 
organizării de conferinţe şi seminarii. 

De asemenea, fiind membru activ și în programul ARE întitulat Eurodyssee încă 
din anul 1999, prin care tinerii din judeţ pot participa la schimburi de experienţe, stagiu, 
practică în alte ţări, şi sunt primite în judeţ tineri din ţările Europei. Scopul programului 
Eurodyssee îl constituie oferirea tinerilor între 18-30 de ani posibilitatea unei experiențe 
profesionale de 3-7 luni, în regiunile partenere în cadrul Adunării Regiunilor Europene, 
paralel cu oportunitatea de a perfecţiona cunoştinţele de limbi străine și de a cunoaște 
cultura și tradițiile regiunilor aferente. Prin intermediul acestuia, ARE contribuie la 
formarea unei conştiinţe europene, precum şi la crearea unor noi posibilităţi de 
cooperare interregională. La acest program poate să participe orice întreprindere sau 
instituţie care este dispus să trimită şi să primească stagiari în cursul desfășurării 
programului. 

C. Prin activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă 
Asociației Europene pentru Democrație Locală (ALDA) se iau în considerare 

următoarele obiective: 
 Acest parteneriat este important pentru dezvoltarea relațiilor internaționale ale 
Consiliului Județean Harghita. A fi membru ALDA înseamnă, în primul rând, împărtășirea 
misiunii Grupului, respectiv promovarea bunei guvernări și a participării cetățenilor la 
nivel local. În calitate de membru, se prevede accesul Consiliului Județean Harghita la 
bune practici si posibilități de consultanță de specialitate în următoarele domenii: 
dezvoltarea proiectelor și cercetarea oportunităților de finanțare, participarea la o rețea 
europeană consolidată, consolidarea capacităților, precum și eficientizarea activității 
autorității publice locale și facilitarea cooperării mai eficiente al societății civile din 
județul Harghita. 

 

Activităţile programului: 

A. Activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă instituțiile 
Uniunii Europene: 

a) Pregătirea şi luarea măsurilor administrative necesare desfăşurării activității 
prin reprezentarea și promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile 
Uniunii Europene; 

b) Deplasarea delegaţiilor aprobate în vederea reprezentării şi promovării 
intereselor judeţului Harghita în faţa anumitor instituţii din Uniunea 
Europeană, respectiv organizarea evenimentelor de promovare judeţeană; 

c) Participarea delegaţiilor aprobate la sesiunile de consfătuiri, seminarii, 
conferinţe, reuniuni, schimburi de experienţă şi alte evenimente în cadrul 

instituţiilor Uniunii Europene, pe baza invitaţiilor primite; 



d) Organizarea evenimentelor pe lângă instituţiile Uniunii Europene în vederea 
promovării şi reprezentării valorilor turistice, tradiționale, locale și culturale 
ale judeţului Harghita; 

e) Participare activă a consiliului județean la activitățile, programele, 
evenimentele, sesiunile și comisiile Comitetului Regiunilor în vederea 
reprezentării eficiente a intereselor județului, respectiv a promovării valorilor 
locale pe plan european;  

f) În cazul deplasărilor în străinătate se vor lua în considerare participarea 
specialiștilor, a delegațiilor consiliului județean și la acele programe, ședințe, 
evenimente externe (cele din afara Bruxelles-ului) organizate de instituțiile 
Uniunii Europene; 

g) Reprezentarea intereselor judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii 
Europene; 

h) Participarea Consiliului Județean Harghita în programele ocazionate de 
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene; 

i) Derularea activităților aferente de urmărirea eficienței principiului 
subsidiarității la nivel local, prin participare la programe lansate de către 
instituțiile Uniunii Europene. 
 

B. Activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă Adunarea 
Regiunilor Europene: 

- să intensifice activitățile de relații internaționale a consiliului județean; 
- să dezvolte relații de parteneriat cu alte regiuni europene membre ARE; 
- să participe la programele de specialitate lansate de ARE, la ședințele de lucru a 

comisiilor de specialitate, la întâlniri de parteneriat, schimburi de experiență, schimb de 
bune practici și alte asemenea evenimente organizate în interesul regiunilor membre ale 
adunării; 

- să participe și să lanseze împreună cu regiuni membre ale ARE proiecte 
internaționale și europene; 

- să organizeze programe, evenimente comune pe plan internațional în vederea 
promovării și prezentării intereselor, valorilor, culturii, turismului și patrimoniului 
cultural al județului Harghita; 

- să dezvolte o rețea de parteneriat de succes pe plan internațional, astfel creând 
posibilitatea de realiza prin ARE atât parteneriate de înfrățire, -de proiecte, - tematice 

cât și aderare la alte organizații internaționale partenere, inclusiv grupări europene 
teritoriale; 

- să se alăture altor inițiative decât cele sus menționate lansate de Adunarea 
Regiunilor Europene în diferite domenii de interes comun; 



- să invite în județul Harghita pe bază de reciprocitate specialiști din cadrul ARE și 
statele membre ale acestuia în vederea prezentării bunelor experiențe locuitorilor, 
specialiștilor din județ, respectiv în vederea promovării județului Harghita pe plan 
european; 

- să creeze posibilitatea tinerilor din județul Harghita pentru participare în 
programe de stagiatură în cadrul programului Eurodyssee, astfel să contribuie la 
experiență profesională, la dobândirea noilor competențe, la cunoașterea limbilor 
străine, cunoașterea culturilor europene și la valorificarea celor cunoscute, învățate pe 
piața muncii. 

- să creeze posibilitatea pentru tineri primiți din statele membre al ARE și al 
programului Eurodyssee să cunoască de mai aproape județul Harghita, să împărtășească 
cunoștințele profesionale și de specialitate cu instituții din județ și astfel să se 
promoveze cultura, turismul, valorile locale, patrimoniul cultural și construit prin 
intermediul lor la nivel european. 

- prin intermediul stagiarilor trimişi şi primiţi, imaginea judeţului Harghita, 
precum şi caracteristicile acestuia vor fi cunoscute şi în alte regiuni europene, iar 
legăturile create între diferitele regiuni din Europa vor stabili baza viitoarelor cooperări 
interregionale. 

Descrierea detaliată a desfăşurării activităților aferente statutului de membru 
în cadrul Adunării Regiunilor Europene:  

(1) Derularea programelor aferente statutului de membru ARE, și anume: 
participare prin deplasări externe la programe, evenimente, cursuri de perfecționare, 
proiecte, schimburi de experiențe, - de bune practici și de informații de interes local 
organizate de ARE sau de regiuni membre ale acestuia. De asemenea, prin colaborare 

continuă cu responsabilii programelor din cadrul ARE, se realizează proiecte, programe, 
evenimente de interes județean și activități de promovare europeană. În continuare, 
prin primirea specialiștilor invitați în județul Harghita, vor fi realizate de asemenea 

programe, evenimente, cursuri de perfecționare, proiecte, schimburi de experiențe, - de 

bune practici și alte asemenea în domenii de interes județean. 
(2) Derularea activităților aferente sub-programului ARE întitulat Eurodyssee, și 

anume: Primirea stagiarilor interesați din regiuni membre ARE/Eurodyssee, respectiv  
coordonarea trimiterii tinerilor din județul Harghita la stagii de practică profesională 
organizate de regiuni membre ARE/Eurodyssee. În ceea ce privește derularea în concret 

și obligativitățile în acest sens, se iau în considerare următoarele:  
Autoritatea regională - elaborează convenţia tripartită sau documentul implicând 

cei trei parteneri; verifică locul de cazare; verifică înregistrarea la asigurarea 
responsabilităţii civile; finanţează cheltuielile legate de stagiul lingvistic; finanţează 
cheltuielile legate de activităţile de prezentare şi de promovare a judeţului; asigură pe 
lângă cheltuielile sus amintite o bursă lunară de 200 Euro, stabilită în funcţie de nevoile 



de subzistenţă ale stagiarilor (bazându-ne şi pe experienţa anilor precedenţi); suportă 
cheltuielile de administrare a programului (telefon, fax, e-mail); monitorizează stagiarul 
pe întreaga durată a stagiului şi evaluării; eliberează un Atestat de stagiu, cu condiţia 
prezentării unui raport de stagiu şi participă la forumul anual Eurodyssée. 

Instituţia de primire - elaborează etapele şi obiectivele programului de stagiu; 
încredinţează stagiarului sarcini sau misiuni conforme celor care au fost definite în 

oferta de stagiu; însoţeşte stagiarul pe întreaga durată a stagiului său, cu respectarea 
legislaţiei muncii în vigoare în regiunea respectivă; contribuie la cunoaşterea de către 
stagiar a vieţii de întreprindere şi să-l ajute să se încadreze în echipă; stabileşte un 
control al stagiarului împreună cu corespondentul regiunii gazdă; realizează o evaluare 
finală a stagiarului, comunicată acestuia cât şi corespondentului regiunii gazdă; 
eliberează un certificat de stagiu (facultativ); desemnează un tutore sau referent în 

cadrul instituţiei, responsabil de stagiar; asigură condiţiile de cazare şi de finanţare a 
cheltuielilor de cazare.  

Stagiarul - îndeplineşte etapele şi obiectivele programului de stagiu, convenit de 
comun acord de către părţile contractante, conform programului de stagiu, respectă 
condiţiile de muncă, atât pe durata stagiului lingvistic cât şi al activităţii la locul de 
muncă, nu abandonează stagiul fără motiv justificat prin document: certificat de boală, 
declaraţie accident, adresă semnată de beneficiar şi stagiar explicând întreruperea 
stagiului, precum şi transmite un raport de stagiu regiunilor gazdă şi de origine despre 

activităţile desfăşurate în perioada stagiului, conform modelului de raport, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Harghita. 

 

C. Activitățile de reprezentare și promovare a județului Harghita pe lângă Asociației 
Europene pentru Democrație Locală (ALDA): 

- participare în programele și proiectele inițiate și promovate de către ALDA, 
astfel creșterea posibilității de parteneriat în proiecte cu finanțare externă în diferite 
domenii de interes județean; 

- promovarea valorilor locale turistice, culturale, gastronomice și a altor 
asemenea în rândul membrilor asociației; 

- schimb de experiență și preluare de bune practici în diferite domenii de interes 

județean; 
- participare la evenimente internaționale și creșterea cunoștinței și competenței 

personalului Consiliului Județean Harghita; 
- participare la programul întitulat ALDA TALKS, webinari-uri lunare, seminarii 

online pe diferite teme; 

- participare la grupuri de lucru tematice lansate de către ALDA; 
- participare la cursuri de perfecționare organizate de ALDA membrilor; 



- promovarea prin ALDA a știrilor, programelor și proiectelor Consiliului Județean 
Harghita prin buletinele informative ale asociației, astfel creșterea vizibilității 
activităților consiliului județean pe plan internațional. 

 

Durata programului: 

Programul de „Reprezentare şi promovare a judeţului Harghita pe lângă instituţiile 
Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021 se va desfăşura 

de la data aprobării prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr………./2021 până la 

31 decembrie 2021. 

 

Indicatori de rezultate și de eficiență: 
- 8 deplasări oficiale şi participări la diferite programe și evenimente de 

reprezentare, formare și de promovare, cum sunt: seminarii, conferinţe, consfătuiri 
profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, cursuri de perfecţionare, sesiuni de 
formare, reuniuni europene și alte asemenea;  

- 3 primiri ale delegațiilor din regiunile membre ARE, respectiv din partea 

instituțiilor Uniunii Europene;  
- Organizarea a 2 evenimente internaționale la Bruxelles și în 1 județul Harghita; 

- Îmbunătăţirea performanţelor individuale și profesionale ale persoanelor care fac 
parte din delegaţii oficiale în urma schimburilor de experienţă și consfătuirilor 
profesionale în diferite domenii de interes județean, prin participare la 3 

conferințe/seminarii/programe tematice internaționale;  
- Dezvoltarea/Lansarea noilor parteneriate în cadrul a 2 asociații, fundații, 

organizații internaționale/europene.  
- Creșterea numărului de colaborări şi proiecte încheiate cu potenţiali parteneri 

europeni, membrii ARE, precum și numărul de programe şi evenimente europene la care 
Consiliul Judeţean Harghita participă și organizează.  

- Creşterea gradului de promovare a judeţului Harghita la nivel internațional și pe 
lângă Adunarea Regiunilor Europene, contribuind la atragerea investitorilor şi turiştilor 
străini, respectiv la creşterea posibilităţilor de participare în proiecte finanţate direct de 
către instituţiile Uniunii Europene; 

- Creşterea eficienţei economice a serviciilor şi activităţilor administrative prin 
preluarea și însuşirea bunelor practici ale administraţiilor publice locale din regiunile 
membre ale ARE; 

- Creşterea posibilităţii de promovare a valorilor locale, tradiționale și culturale, 
respectiv reprezentarea intereselor judeţului Harghita în regiunile membre ARE; 

- Numărul tinerilor sosiţi din străinătate care au efectuat un stagiu practic 
Eurodyssee în judeţul Harghita;  



- Numărul tinerilor din judeţul Harghita care s-au înscris în programul Eurodyssee şi 
au efectuat stagiul practic în străinătate; 

- Îmbunătăţirea performanţelor individuale ale tinerilor din judeţul Harghita, 
însuşirea bunelor practici şi a experienţelor deţinute de către regiunile partnere în 
cadrul Eurodyssee;  

- Completarea bazei de date cu informaţii indispensabile facilitării procesului de 

colaborare în cadrul programului.  

 

Bugetul programului: 

Pentru implementarea programului se propune alocarea în bugetul Consiliului 

Judeţean Harghita pe anul 2021 a sumei de 200,00 mii lei, la capitolul 80.02.01.10., în 

cadrul căruia se propune stabilirea următoarelor acţiuni şi limite de finanţare: 
 

DENUMIREA INDICATORILOR  Suma în mii lei 

Cheltuieli de personal 
65,00 

Indemnizații de delegare 65,00 

Bursă Eurodyssee 5,00 

Bunuri şi servicii  130,00 

Cheltuieli de protocol și reprezentare:  20,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii:  Cursuri de limbri străine, 
pregătire profesională şi alte cheltuieli aferente primirii 

stagiarilor în judeţul Harghita; cheltuieli de primire a 
delegaţiilor din partea instituţiilor Uniunii Europene, ARE și 
ALDA, respectiv alți parteneri aferenți; cheltuieli aferente 

altor neprevăzute privind deplasările în străinătate, 
cheltuieli aferente promovării județului Harghita, materiale 

promoţionale şi tradiţionale, transportul materialelor şi 
produselor de promovare şi tradiţionale, serviciilor artistice, 

serviciilor de design şi editare, taxe de participare la 
conferinţe, seminarii şi alte evenimente de reprezentare 

oficială, respectiv cele referitoare la elemente de identitate 
vizuală a activităţii de reprezentare internaţională pe lângă 

instituţiile Uniunii Europene, ARE și ALDA; cheltuieli de 
traducere, organizare evenimente și conferințe precum şi 

alte asemenea. 

50,00 

Cheltuieli aferente deplasărilor în străinătate 60,00 

Total cheltuieli program 200,00 

 



În vederea derulării optime a reprezentării judeţului Harghita pe lângă instituţiile 
Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene este necesară acoperirea din 
fondurile la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita a următoarelor cheltuieli aferente 
deplasării în străinătate, respectiv a desfăşurării activităţilor de reprezentare și de 
promovare pe lângă instituțiile Uniunii Europene și ARE: 

- Diurna membrilor delegaţiei 
- Bursa de studiu a stagiarilor primiți din partea statelor membre ARE 

- Asigurarea cazării membrilor delegaţiei 
- Cheltuielile de transport 

- Asigurare medicală 

-  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: Cursuri de limbi străine, pregătire profesională şi 
alte cheltuieli aferente primirii stagiarilor în judeţul Harghita; cheltuieli de primire a 
delegaţiilor din partea instituţiilor Uniunii Europene, ARE și ADLA, respectiv alți 
parteneri aferenți; cheltuieli aferente altor neprevăzute privind deplasările în 
străinătate, cheltuieli aferente promovării județului Harghita, materiale 
promoţionale şi tradiţionale, transportul materialelor şi produselor de promovare şi 
tradiţionale, de cadouri produse protocol, serviciilor artistice, serviciilor de design şi 
editare, taxe de participare la conferinţe, seminarii şi alte evenimente de 
reprezentare oficială, respectiv cele referitoare la elemente de identitate vizuală a 
activităţii de reprezentare internaţională pe lângă instituţiile Uniunii Europene; 
cheltuieli de traducere, precum şi alte asemenea. 

Conform Cap. 2. Secţiunea a II.-a, art.9., alin. (3) şi Cap. 5., Art. 12, alin. (3) ale Hotărârii 
Guvernului nr. 518/2009 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis 
în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, persoana delegată 
poate să închirieze locuinţe, iar în vederea acordării şi justificării sumelor cheltuite în 
valută în acest scop, în situaţia în care potrivit practicii existente pe plan local nu se 
eliberează documente, plăţile pot fi justificate inclusiv pe bază de declaraţie dată pe 
propria răspundere. De asemenea, conform articolelor sus menţionate, în ţările în care 
România are reprezentanţe, declaraţia dată pe propria răspundere privind cheltuielile 
de cazare va fi confirmată de către aceste reprezentanţe. 
 

Rezultate obţinute din anii anteriori: 
a) Printre rezultatele obținute mai jos enumerate, în cursul anului 2020 am 

organizat 3 evenimente sub egida programelor lansate de către instituțiile Uniunii 
Europene: 2 evenimente online în cadrul Săptămâii Europene a Regiunilor și 
Orașelor și 1 eveniment online în cadrul programului Comitetului Regiunilor EPP 

Local Dialogue. 

b) Totodată, în cursul anului 2020 am colaborat cu Parlamentul European, prin 
Comisia de Petiții în domeniul conviețuirii cu carnivore mari. 



c) În cursul anului am participat la activitățile aferente implementării eficiente a 
principiului subsidiarității pe plan local, Consiliul Județean Harghita în calitate de 

membru al rețelei RegHub (hub regional de subsidiaritate), activitatea căruia se 
derulează în colaborare cu Comitetul Regiunilor.  

d) Totodată, rețeaua RegHub în care Consiliul Județean Harghita a făcut parte a fost 
pentru o perioadă de 2 ani (program pilot), iar pentru a păstra statutul de 
membru în aceasta, CJH a depus o nouă solicitare, care a fost acceptat de către 
Comitetul Regiunilor pentru următorii ani.  

e) În cursul anului 2020, datorită restricțiilor de călătorie și de organizare în 
contextul pandemiei, a fost realizat 1 deplasare în străinătate la Bruxelles, 3 

evenimente online și 1 primire a unei delegații din partea Parlamentului 
European.  

f) Am organizat și am participat la evenimentele ocazionate de Săptămâna 
Europeană a Regiunilor și Orașelor (Open Days) din Bruxelles, Belgia atât în anii 
2015-2019, cât și în anul 2020. Participarea și inițierea proiectului Consiliului 
Județean Harghita a primit în fiecare an aviz favorabil organizării acestor 
conferințe internaționale, la care au participat mai mult de 200 de participanți, 
evenimentul fiind distribuit și în direct pe platforme online, fiind urmărit de mai 
mult de 20 de mii de persoane; 

g) Am reprezentat interesele judeţului Harghita prin participare la consultări publice 
anunţate de către Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor, în domeniul 
ajutoarelor de stat, situația celor afectați de pandemie, educației digitale și al 
învățământului profesional a Uniunii Europene; 

h) Am elaborat și am depus documentul de poziție privind digitalizarea sistemului 
educațional, prezentând Comisiei Europene situația din județul Harghita și 
propunerile în acest sens; 

i) Am participat la consfătuiri profesionale şi schimburi de experienţă organizate cu 
europarlamentari şi specialişti din cadrul instituţiilor Uniunii Europene; 

j) În cursul deplasării în străinătate am avut posibilitatea să cunoaștem bunele 
practici aferente noilor programe de finanțare lansate pentru anul 2014-2020, 

respectiv previziunile pentru următoarea perioadă de finanțare al UE; 
k) Lărgirea cunoştinţelor personalului Consiliului Judeţean Harghita privind relaţiile 

internaţionale şi activităţile de reprezentare a intereselor şi valorilor judeţului 
Harghita prin intermediul organizării evenimentelor informative privind 
funcționarea, obiectivele instituțiilor Uniunii Europene; 

l) Datorită parteneriatului realizat prin prezentul program anual, primim anunţuri şi 
posibilităţi de participare în proiecte internaţionale finanţate direct de către 
instituţiile Uniunii Europene; 



m) Am realizat o colaborare continuă cu Comitetul Regiunilor și alte instituții ale 
Uniunii Europene privind posibilităţile de finanţare, programe şi posibilităţi de 
reprezentare a intereselor judeţului Harghita şi astfel a locuitorilor judeţului în 
mai multe domenii de interes local; 

n) Primim comunicatele şi informaţiile legate de programe, legislaţie şi decizii luate 
de către instituţiile Uniunii Europene, astfel lărgind posibilitatea Consiliului 

Judeţean Harghita de a participa la influenţarea acestora şi reprezentarea 
intereselor judeţului Harghita în cadrul acestor procese decizionale. 
De asemenea, în cursul anilor, Consiliul Județean Harghita a participat în mai 

multe programe, evenimente în cadrul Adunării Regiunilor Europene, cu prilejul cărora 

am avut ocazia de a dobândi cunoștințe profesionale, de a prelua bune practici, precum 
și de a se consulta cu specialiști și membrii comisiilor ARE în următoarele domenii: 
cultură și patrimoniu cultural, regionalism, democrație și subsidiaritate, relații 
interinstituționale, dezvoltare regională, -teritorială și -turistică, protecția mediului, 
sănătate și probleme sociale, educație și tineret, sport, sustenabilitate, competivitate. 
Astfel, participând la conferințe, seminarii, consultări, schimb de experiență precum și la 
congresul anual al ARE, pe lângă obiectivul de a însuși bune practici și experiențe de 
succes în cadrul evenimentelor susmenționate, am contribuit și la promovarea valorilor 

locale, culturale, tradiționale și turistice ale județului Harghita. Aceste obiective sunt 
propuse să fie realizate și prin  prezentul program. 

Pe parcursul anilor precedenţi prin intermediul programului Eurodyssée mai mult de 

46 tineri din judeţul Harghita au avut posibilitatea să participe la stagii de specialitate în 
diferite domenii de activitate în regiunile europene partenere, iar 15 tineri sosiţi din 
Belgia, Franţa, Spania şi Italia au desfăşurat un stagiu practic în judeţul Harghita. Acest 
program oferă pe lângă experienţele dobândite pe plan personal şi profesional şi o 
promovare semnificativă a imaginii judeţului Harghita. 

 

Rezultate estimate: 

a) Lărgirea sferei de activitate în cadrul programului, prin acceptarea de către 
Comitetul Regiunilor a solicitării Consiliului Județean Harghita depuse în cursul 
anului 2020 privind statutul de membru în următoarea perioadă al rețelei 
RegHub, astfel având posibilitatea să derulăm consultări locale privind diferite 
politici europene în cursul anului 2021; 

b) Extinderea activităților aferente relațiilor internaționale ale Consiliului Județean 
Harghita prin participare ca membru activ în cadrul Asociației Europene pentru 
Democrație Locală (ALDA); 

c) Organizarea evenimentelor locale, consultări cetățenești în diferite domenii de 

interes local, sub egida programelor lansate de către instituțiile UE; 



d) Identificarea şi dezvoltarea continuă a parteneriatelor europene şi cu instituţiile 
Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA, în vederea obţinerii de 
informaţii în beneficiul judeţului Harghita şi a programelor care vor fi derulate de 

către Consiliul Judeţean Harghita în cursul anului 2021; 

e) Posibilitatea depunerii a mai multor proiecte cu finanţare directă de către 
instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene, ALDA și regiunile 
membre, partenerii acestora; 

f) Organizare conferințe și evenimente tematice în vederea promovării valorilor 
locale ale județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene; 

g) Posibilitatea participării ca partener în cât mai multe proiecte internaţionale; 
h) Posibilitatea reprezentării intereselor, valorilor, tradiţiilor şi turismului judeţului 

Harghita pe plan european în cursul anului 2021; 

i) Identificarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu alte judeţe şi regiuni din ţările 

membre a Uniunii Europene, ARE și ALDA în cursul anului 2021 în vederea iniţierii 
şi implementării programelor comune; 

j) Promovarea produselor locale ale județului Harghita pe lângă instituțiile Uniunii 
Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA, respectiv în statele membre 

ale acestora; 

k) Promovarea activităților aferente planului de comunicare europeană privind 
activitățile Consiliului Județean Harghita. 

l) Participare la evenimente și conferințe de specialitate organizate la Bruxelles, 
inclusiv organizarea de către Consiliul Județean Harghita a evenimentelor, 
seminariilor de specialitate necesare promovării programelor consiliului 
județean, precum și a valorilor locale, turistice și tradiționale pe plan european. 

 

 

 

Miercurea Ciuc, ……………………… 2021. 
 

              Întocmit, 

Borboly Csaba Bálint Margit                 Kinda Jolán    Lukács Éva 

Președinte  Director executiv     Director executiv adjunct    Consilier 
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ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA NR.             /2021 

 

 

Contract de colaborare nr. ______/2021 (Model) 

încheiat la data de ______________2021 

Intervenit între: 

- Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita – coordonatorul programului 

Eurodyssée în judeţul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, 
reprezentat de către domnul Borboly Csaba, preşedinte, în calitate de coordonator;  

- ………………………….. – instituţia primitoare – beneficiar, cu sediul în ………., str. ……….nr. 
…,  reprezentat de către ……….., în calitate de beneficiar; 

- ………………………….. – executantul în cadrul programului Eurodyssée, domiciliat în 

regiunea ……., ………, în calitate de stagiar; 
 

I. Obiectul contractului 

Art. 1.  Obiectul prezentului contract constă în derularea programului de 
stagiatură a stagiarului din ………, în cadrul ………….(instituţia primitoare),  în perioada 
……………..2021 

Art.2. Durata stagiului este de ____ zile/săptămână,  _____ ore/zi 
 

II. Obligaţiile coordonatorului 
Art. 3. Coordonatorul se obligă : 
a.) să elaboreze convenţia tripartită sau documentul implicând cei trei parteneri; 
b.) să verifice locul de cazare; 

c.) să verifice înregistrarea la asigurarea responsabilităţii civile şi de repatriere; 

d.) să finanţeze cheltuielile legate de stagiul lingvistic; 

e.) să finanţeze cheltuielile legate de activităţile de prezentare a judeţului; 
f.) să asigure pe lângă cheltuielile sus amintite o bursă lunară, în sumă de …………… 

Euro/lună, conform cursului BNR din ziua plăţii; 
g.) să asigure cheltuielile de administrare a programului (telefon, fax, e-mail); 

h.) să monitorizeze stagiarul pe întreaga durată a stagiului şi evaluării; 
i.) să elibereze un Atestat de stagiu, cu condiţia prezentării unui raport de stagiu. 

 

III. Obligaţiile beneficiarului 
Art.4. Beneficiarul se obligă: 



a.) să elaboreze etapele şi obiectivele programului de stagiu; 

b.) să încredinţeze stagiarului sarcini sau misiuni conforme celor care au fost definite 
în oferta de stagiu;  

c.) să însoţească stagiarul pe întreaga durată a stagiului său, cu respectarea 
legislaţiei muncii în vigoare în regiunea respectivă; 

d.) să contribuie la cunoaşterea de către stagiar a vieţii de întreprindere şi să-l ajute 

să se încadreze în echipă; 

e.) să stabilească un control al stagiarului împreună cu corespondentul regiunii 
gazdă; 

f.) să realizeze o evaluare finală a stagiarului, comunicată acestuia cât şi 
corespondentului regiunii gazdă; 

g.) să elibereze un certificat de stagiu (facultativ); 
h.) să desemneze un tutore sau referent în cadrul instituţiei, responsabil de stagiar; 

i.) să asigure condiţiile de cazare şi să finanţeze cheltuielile de cazare. 

 

IV. Obligaţiile stagiarului 
Art. 5. Stagiarul se obligă: 
a.) să dispună de viză de şedere pe perioada stagiului; 
b.) să îndeplinească etapele şi obiectivele programului de stagiu, convenit de comun 

acord de către părţile contractante, conform programului de stagiu; 

c.) să respecte condiţiile de muncă, atât pe durata stagiului lingvistic cât şi al 
activităţii la locul de muncă; 

d.) să nu abandoneze stagiul fără motiv justificat prin document: certificat de boală, 
declaraţie accident, adresă semnată de beneficiar şi stagiar explicând 
întreruperea stagiului; 

e.) să transmită un raport de stagiu regiunilor gazdă şi de origine. 

 

V. Modalităţi de plată 

- Coordonatorul are obligaţia de a asigura plata bursei lunare către stagiar la sfârşitul 
fiecărei luni, conform cursului BNR din ziua plăţii 

 

VI. Durata contractului 

Art.6. Prezentul contract produce efecte pe perioada ……………..2021. 

Orice modificare privind clauzele contractului se face prin acordul părţilor exprimat în 
scris. 

  

VII. Dispoziţii finale 

Art.7. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  



 

Baza legală: Hotărârea nr. ……/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 şi Hotărârea nr. _____/2021 privind 

aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă 
instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021. 

  

Judeţul Harghita prin 

Consiliul Judeţean Harghita ………………………………  ……………………………. 
Coordonator           Beneficiar              Stagiar  

 

           ……………   

            Director      

 

Viza C.F.P.        

Direcţia generală administraţia publică locală         

       

Direcţia generală economică   

 

Viza juridică 

Direcţia generală administraţia publică locală 

 

Direcţia management și relații internaționale 

           

Responsabil contract 

 

Miercurea Ciuc , ……………… 2021 

 

              Întocmit, 

Borboly Csaba Bálint Margit     Kinda Jolán     Lukács Éva 

Președinte  Director executiv         Director executiv adjunct    Consilier 
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ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA NR.             /2021 

 

 

Raport de activitate – despre stagiul în cadrul programului Eurodyssée  

-MODEL- 

NUME  

REGIUNEA GAZDĂ ȘI 
INSTITUȚIA 

 

DURATA STAGIULUI  

FIRMA   

Numele 
coordinatorului în 
cadrul programului și 
informații de contact 
(email/nr. tel.) 

 

 

1. Care a fost scopul participării în program?  

 

 

2. Experiențele acumulate în cadrul cursului de limbă, și perioada: 

 

 

3. Experiențele acumulate în cadrul stagiului profesional și perioada:  

 

 

4. Vă rugăm să relatați experiențele și bunele practici cunoscute în timpul stagiului 
care pot fi promovate/preluate și în județul Harghita. 

 

 

5. Cum ați prezentat județul Harghita pentru regiunea gazdă?  

 



 

6. Care este opinia localnicilor despre județul Harghita? 

 

 

7. Observațiile și propunerile cu privire la program sunt următoarele:  

 

 

Nume:……………………………… 

Semnătura:…………………….. 

Data:……………………………….. 

 

Miercurea Ciuc, ……………………….2021. 
 

 

                 Întocmit, 

Borboly Csaba Bálint Margit    Kinda Jolán          Lukács Éva 

Președinte  Director executiv  Director executiv adjunct         Consilier 

 

 
 


	Baza legală: Hotărârea nr. ……/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 şi Hotărârea nr. _____/2021 privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile...

