
ROMÂNIA          Anexa nr.1 

JUDEŢUL HARGHITA            la Hotărârea nr.     /2021 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI  

„Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2021” 

 

1. Titlul programului: „Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în 

anul 2021”   

2. Motivaţia şi obiectivul programului: 

Activitatea instituțiilor publice locale și județene, a autorităților publice, organizațiilor 

non-guvernamentale, cultelor religioase recunoscute și mass-mediei din județul Harghita 

trebuie să fie în concordanță pentru o informare corectă și coerentă a opiniei publice. 

 În vederea realizării acestui deziderat este necesară inițierea unui dialog între acești 

factori publici, consultările dintre autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale, 

culte și mass-media fiind considerate utile pentru mediatizarea proiectelor, campaniilor 

de informare a locuitorilor, rezultatul fiind în beneficiul mediului sociale și economic al 

județului ce se reflectă în nivelul de trai al cetățenilor, ca principali beneficiari ai 

procesului administrativ. 

Mediatizarea activității administrației publice județene și a rezultatelor dialogului dintre 

factorii publici este realizată în principal prin intermediul buletinelor informative 

periodice în limba română și maghiară, respectiv alte publicații care reflectă în mod 

curent activitatea și rezultatele, cu impact major asupra comunității, Consiliului Județean 

Harghita și a președintelui consiliului județean, cu respectarea prevederilor OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Buletinele periodice informative în limba română și maghiară contribuie la informarea 

autorităților unităților administrativ-teritoriale din județ, a instituțiilor de învățământ, 

mediului economic, reprezentanților cultelor religioase recunoscute și nu în ultimul rând, 

cetățenilor județului Harghita, cu privire la programele și proiectele consiliului județean, 



derulate și aflate în derulare, oportunitățile de finanțare, realizările cu impact asupra 

comunității.     

Desfășurarea programului în anul 2021 

3. Perioada desfășurării programului: 15 martie 2021–31 decembrie 2021. 

4. Grupul ţintă vizat: locuitorii judeţului Harghita, autoritățile unităților administrativ-

teritoriale din județul Harghita, primăriile, instituțiile de învățământ, composesoratele, 

întreprinzătorii mici și mijlocii, ONG-urile, respectiv reprezentanții  mass-media. 

5. Obiective specifice:  

 realizarea dialogului dintre organizațiile non-guvernamentale, autoritățile 

administrației publice locale, cultele religioase recunoscute și mass-media pe bază 

de consultări; 

 motivarea colaborării cât mai eficiente între organizațiile non-guvernamentale, 

autoritățile administrației publice locale, cultele religioase și mass-media; 

 promovarea proiectelor și programelor întreprinse pe teritoriul județului Harghita; 

 editarea buletinului informativ periodic în limba română și în limba maghiară, 

instrument prin care se face public și rezultatul acestui proces de dialog constând în 

prezentarea activității organizațiilor și instituțiilor sus menționate și a informațiilor 

de interes public despre programele și proiectele aflate în derulare și a 

oportunităților de finanțare recent apărute, care, datorită caracterului lor tehnic și 

descriptiv, nu sunt mediatizate îndeajuns în mass-media. 

6. Rezultatele obținute:  

Desfășurarea programului s-a realizat în anii precedenți conform hotărârilor referitoare la 

dezvoltarea relațiilor publice ale consiliului județean. Pe parcursul derulării programului au 

fost organizate  consultări cu locuitorii județului în cadrul ședințelor consiliului județean, 

întâlniri cu presa, cu reprezentanții cultelor religioase și ai unităților administrativ-

teritoriale din județ. De asemenea în cadrul programului au fost distribuite publicațiile 

Comitatus, în limba română și Megyeháza, în limba maghiară, către instituțiile publice, 

reprezentanții cultelor religioase recunoscute  și  cetățenii județului.  



În anul 2020 în urma organizării consultărilor dintre organizațiile non-guvernamentale, 

autoritățile administrației publice locale, culte și mass-media a rezultat o cooperare mai 

bună între acestea cu un impact semnificativ în viața comunității, fiind asigurată 

transparența activității instituției.  

Consultările organizate au avut un efect de catalizare a procesului de comunicare astfel 

încât locuitorii să-și ocupe locul în lanțul decizional și să considere hotărârile luate și 

rezultatele obținute ca fiind o consecință pozitivă a implicării lor în procesul de 

îmbunătățire a condițiilor de trai, rezultând întărirea identității comunității harghitene. 

Datorită unei colaborări intense și a unui proces consultativ frecvent între instituțiile 

publice și factorii sociali, monitorizarea și evidența nevoilor locuitorilor județului a ajuns la 

un nivel mai înalt, astfel, prin derularea programului în anul 2021 se urmărește obținerea 

acestor rezultate. 

Pe parcursul anului 2020, cele două publicații, „Comitatus” - în limba română  și 

„Megyeháza” – în limba maghiară, au avut două apariții, în perioada iunie-iulie și 

noiembrie-decembrie, fapt ce a sporit gradul de informare al cetățenilor județului, 

completând presa de la nivel local și județean, fiind o sursă importantă de informare mai 

ales pentru cetățenii din zonele rurale. 

În anul 2020, ca și în anii precedenți, ziarul „Comitatus” a fost editat și tehnoredactat de 

către echipa Fundației Adevărul Harghitei, care editează și ziarul „Informația Harghitei”, iar 

rezultatul a fost o publicație profesionistă, cu teme interesante, care reflectă activitatea 

Consiliului Județean Harghita. În urma publicării ziarului „Comitatus”, distribuit gratuit, 

locuitorii județului au avut acces la informații utile cu privire la activitățile desfășurate de 

Consiliul Județean Harghita.  

Aceleași rezultate sunt așteptate și prin derularea programului pe parcursul anului 2021. În 

cadrul acestui program se propun următoarele activități în anul 2021: 

 consultări cu locuitorii județului pe teme de interes public, referitoare la activități 

specifice ale consiliului județean; 

  întâlniri și consultări cu organizațiile non-guvernamentale, cultele religioase 

recunoscute, autoritățile administrației publice locale și reprezentanții mass media;  



 publicarea periodică a buletinului informativ în limba română și în limba maghiară. 

Redactarea ziarelor înseamnă colectarea și corectarea materialelor, planificarea paginilor, 

alegerea fotografiilor, iar cheltuielile privind drepturile de autor, sau de licenţă, 

reprezintă dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afişa, de care se bucură 

autorii ca rezultat al unui efort creativ independent, cu referire la operele create. În 

vederea creşterii calităţii publicaţiilor menționate se are în vedere achiziţionarea unor 

servicii de creare si interpretare ale operelor artistice pentru personalul din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Harghita implicat în elaborarea şi editarea publicaţiilor 

în scopul obținerii unor articole specifice. 

7. Rezultate preconizate, indicatori de eficienţă: 

 creşterea numărului partenerilor în realizarea programelor proprii ale Consiliului 

Județean Harghita, în baza diferitelor acte normative – Legea nr. 350/2005, privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general și Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 

utilități publice – şi înfiinţarea altor parteneriate, va crește cu aproximativ 5%; 

 participarea locuitorilor în număr mai mare față de anii precedenți la ședințele 

Consiliului Județean Harghita care se desfășoară în alte localități/în deplasare; 

 creșterea numărului participanților la consultările organizate dintre autoritățile publice, 

organizațiile non-guvernamentale, culte și mass-media cu aproximativ 100 de 

persoane; 

 informarea periodică specifică a cel puțin 1.000 de gospodării din județ  în limba 

română și a 10.000 de gospodării din județ în limba maghiară prin intermediul 

buletinelor informative periodice. 

8. Bugetul estimativ al programului: 

Cheltuielile propuse spre finanțare din Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021, aprobat prin Hotărârea nr.  /2020, Anexa _____, Cap. 67.02.50, subcapitolul 

20.30.30 (alte cheltuieli cu bunuri si servicii): 



DENUMIREA INDICATORILOR și Capitol 
Sume alocate 

-mii lei- 

Bunuri şi servicii - 67.02.50 114,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 67.02.50.20.30.30 114,00 

Serviciile de organizare evenimente pentru consultări cu autoritățile 
unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita, primăriile, 

instituțiile de învățământ, cultele, composesoratele, întreprinzătorii mici 
și mijlocii, ONG-urile și reprezentanții mass-media 

60,00 

Editare și tehnoredactare buletin informativ județean în limba română 
și maghiară 

44,00 

Servicii prestate de autori 10,00 

Total cheltuieli program 114,00 

 

PREŞEDINTE                  DIRECTOR EXECUTIV 

     Borboly Csaba      Szőcs  István 
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