ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.
la Hotărârea nr. ______/2021

DESCRIEREA PROGRAMULUI
„Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor
judeţului Harghita” pe anul 2021
1. Denumirea instituţiei publice răspunzătoare de realizarea programului: Consiliul
Judeţean Harghita ca organ al autorităţii administraţiei publice judeţene, P-ţa
Libertăţii, nr. 5, cod fiscal: 4245763, tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703, e-mail:
info@judetulharghita.ro, site www.judetulharghita.ro
2. Denumirea programului: „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și
promovarea valorilor judeţului Harghita” pe anul 2021
3. Descrierea generală a programului
Consiliul Județean Harghita recunoaște și acordă diferite premii sub formă de medalii,
insigne şi plăci gravate pentru persoane, grupuri de persoane şi instituţii publice, precum
și inel confecționat din aur de 14K, puritate 585, cu greutate maximă de 13 gr./buc,
personalizată cu stema județului și inscripția PRO HARGHITA, cu scopul promovării și
recunoașterii activității acestora, care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea
segmentelor din următoarele domenii: activitate publică, administraţie publică,
dezvoltare rurală, cultură, arte, educație publică, viaţa ştiinţifică, tineret și sport.
Distincția de Excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 109/2009, cu modificările și
completările ulterioare, se acordă cu diferite ocazii și la diferite manifestări unor
persoane sau grupuri de persoane şi instituţii publice, care au contribuit în mod
semnificativ la dezvoltarea și promovarea valorilor județului.
Pe baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 12/2013 pentru modificarea Hotărârii
nr. 109/2009 privind aprobarea înființării Distincției de Excelență pentru dezvoltarea și
promovarea valorilor județului Harghita, s-au stabilit categoriile de distincții, domeniile,
formatul și criteriile de acordare, precum și unele măsuri privind acordarea acesteia.
Pe baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 135/2016 cu privire la modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 34/2016, s-au stabilit domeniile, formatul și
criteriile de acordare pentru următoarele premii: „Premiul Mihai Eminescu” și „Premiul
George Sbârcea”.
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Pe baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 122/2017, au fost înființate alte noi
premii: „Premiul Heureka” și „Premiul pentru sprijinirea sferei antreprenoriatului”. Tot
pe baza acestei hotărâri s-a modificat denumirea „Premiului pentru familii” în „Premiul
pentru sprijinirea familiilor”.
Pe baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 a fost înființat „Medalia
Consiliului Județean Harghita”, descrierea premiului fiind completat și modificat prin
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 75/2019, precum și prin Hotărârea
Consiliului Județean Harghita nr. 96/2020 .
Astfel, Consiliul Județean Harghita are posibilitatea de a decerna distincții unei categorii
extinse de persoane, grupuri de persoane şi instituţii publice sub forma unor medalii de
argint, bătute pe ambele fețe, cu diametru de 70 mm, cu grosime de 4 mm, a unor
medalii suflate cu culoare argintie și aurie, bătute pe o singură față, în formă de cerc, cu
diametru de 50, 42,5, 40, 36 mm, cu grosime de 4, 5, 3 mm, precum și a unor insigne de
culoare argintie, cu dimensiunea de 14x10 mm şi a unor plăci gravate din cupru, cu
dimensiunea 20–60x25–80 cm.
Medaliile şi insignele acordate pe baza relevanței activităților și meritelor persoanelor şi
grupurilor de persoane distinse, vor fi decernate în cutii speciale decorative însoțite cu
diplome de merit personalizate. Distincțiile pot fi însoțite, la acordare, de premii în bani
și/sau de alte cadouri și recompense materiale.
Premiile vor fi înmânate cu ocazii oficiale sau festive, depinzând de genul de activitate a
persoanei sau grupurilor de persoane distinse.
Prin derularea programului se urmărește și realizarea medaliilor, insignelor, plăcilor
gravate în vederea acordării acestora ca semn de distincție persoanelor, grupurilor de
persoane, instituţiilor care au întreprins sau întreprind acțiuni în vederea promovării
imaginii publice a județului Harghita, a valorilor și tradițiilor specifice acestei regiuni.
Pe lângă distincțiile mai sus menționate se va mai acorda „Premiul PRO HARGHITA”,
fondat prin Hotărârea nr. 57/2001 a Consiliului Judeţean Harghita, modificat și
completat prin Hotărârea nr. 67/2007 și 271/2019, prin care s-a aprobat acordarea
acestuia persoanei sau unui grup de persoane pentru rezultate deosebite obţinute în
diferite domenii de activitate, atât pe plan naţional, cât şi pe plan local, contribuind prin
activitatea sa la dezvoltarea şi renumele judeţului.
„Premiul PRO HARGHITA” se compune dintr-un inel de 14K, puritate 585, cu greutate
maximă de 13 gr./buc, cu stema județului și inscripția PRO HARGHITA, diplomă de
onoare și recompensă bănească.
4. Istoricul programului
Acordarea distincţiilor de excelenţă pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului
Harghita a fost cuprinsă şi în bugetul anilor anteriori, prin care au fost defalcate sume
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pentru acest program, al cărui obiectiv principal a fost să se acorde diferite premii
pentru persoane sau grupuri de persoane, cu scopul promovării şi recunoaşterii
activităţii acestora.
5. Rezultate obţinute în anul anterior
În anul 2020 au fost distinse 36 (treizecișișase) de persoane, au fost acordate 35 de
medalii și un inel confecționat din aur cu stema județului și inscripția PRO HARGHITA
după cum urmează:
- pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus și pentru recunoașterea
activității altruiste prin care a contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești, în
data de 14 aprilie 2020 cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Județean Harghita
Premiul Altruism a fost decernat doamnei dr. Gálfi Czirjék Rozália, medic de familie din
Atid, distincția a fost însoțită de premiu în bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus și pentru recunoașterea
activității altruiste prin care au contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești, în
data de 22 aprilie 2020 Premiul Altruism a fost decernat doamnei dr. Bíró Judit, medic
primar șef secție boli infecțioase și domnului dr. Stoicescu Rareș, medic specialist
epidemiologie la Spitalul Mun. Odorheiu Secuiesc, distincția a fost însoțită de premii în
bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- în data de 27 aprilie 2020 pentru premierea câștigătorilor concursului de proiecte –
nuvele și fotografii, intitulat #suntemacasă, destinat amatorilor și profesioniștilor a fost
decernat Medalia Consiliului Județean Harghita următoarelor persoane: Turcza Hunor,
Blága Eszter, Borsos Ágota, Benedek Elek, Radu Raluca Irina, în cazul persoanelor mai sus
menționate distincția a fost însoțită de premii în bani în valoare netă de 500,00
lei/persoană, iar pentru doamna Iuhos (născută Szász) Rozália și dominșoara Bíró Mónika
Anita distincția a fost însoțită de premii în bani în valoare netă de 200,00 lei/persoană;
- pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus și pentru recunoașterea
activității altruiste prin care a contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești, în
data de 29 aprilie 2020 Premiul Altruism a fost decernat domnului dr. Sîngeorzan Sergiu,
medic primar epidemiolog la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, distincția a
fost însoțită de premiu în bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 30 aprilie
2020 pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus și pentru
recunoașterea activității altruiste prin care au contribuit la asigurarea sau salvarea de
vieți omenești, Premiul Altruism a fost decernat următoarelor persoane: doamnei dr.
Ambrus Irén, medic primar infectolog, medic șef la Secția de Boli Infecțioase, doamnei
Veress Rozália, asistentă șefă la Secția de Boli Infecțioase, doamnei dr. Kacsó Jolán
medic șef la Secția UPU, doamnei dr. Szabó Izabella medic specialist în medicină de
urgență, doamnei Maftei Marina asistentă șefă la Serviciul SPIAAM din cadrul Spitalului
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Județean de Urgență Miercurea Ciuc, precum și domnului dr. Jeszenszky Géza, medic
specialist boli interne la Spitalul Mun. Gheorgheni, doamnei dr. Ionița Alexandra Dorina,
director medical la Spitalul Mun. Toplița, distincțiile au fost însoțite de premii în bani în
valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 20 mai 2020
pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus și pentru recunoașterea
activității altruiste prin care au contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești,
Premiul Altruism a fost decernat următoarelor persoane: domnului Godra Venczel,
președintele Asociației Locale de pază Civilă din Merești, domnului Gergely István,
președintele Asociației Locale de pază Civilă din Zetea; angajaților Serviciului de
Ambulanță Județean Harghita, adică doamnei Szabó Lenke, asistentă șefă și domnului
Szali Mózes, șofer autosanitară; precum și paramedicilor SMURD: plutonier major Antal
László-Levente, plutonier major Oltean Gheorghe-Vasile, plutonier major Sándor Zsolt,
distincțiile au fost însoțite de premii în bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- în data de 25 mai 2020 la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Harghita pentru eforturile depuse în timpul epidemiei de coronavirus Premiul Altruism a
fost decernat domnului ing. Cojoc Marius la propunerea șefului Serviciului de
Telecomunicații Speciale Harghita, UM 0732 Miercurea Ciuc, distincția a fost însoțită de
premii în bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
- la ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita din data de 28 iulie 2020, ca semn al
recunoașterii meritelor deosebite Premiul Bethlen Gábor a fost decernat domnului
Bodó Dávid, fostul primar la comunei Cozmeni, președintele Composesoratului din
Cozmeni, care prin activitatea lui publică de mai multe decenii a contribuit la
dezvoltarea județului Harghita, distincția a fost însoțită de cadouri – cărţi;
- în data de 9 august Medalia Márton Áron a fost decerenat domnului Rácz József, husar,
fost profesor de limbă și literatură maghiară, pensionar, distincția a distincția a fost
însoțită de premii în bani în valoare brută de 1.044,00 lei/persoană;
- în data de 12 august Medalia Consiliului Județean Harghita a fost acordată
următoarelor persoane: Fülöp Orsolya, Albert László, distincția fiind însoțită de premii în
bani în valoare netă de 500, 00 lei/persoană, precum și pentru Karácsony Sarolta,
distincția în acest caz fiind însoțită de cărți sub formă de tichete de valoare, în valoare
netă de 500,00 lei/persoană;
- în data de 7 noiembrie pentru recunoașterea activității desfășurate în cadrul
concursului de Științe Sociale „Venczel József”, organizat de Departamentul de Științe
Sociale din cadul Universității Sapientia, Facultatea de Științe Economice, Socio-umane și
Inginerești, Medalia Consiliului Județean Harghita a fost acordată membrilor echipei
Liceului Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária” din Miercurea Ciuc, după cum urmează:
Bencze Réka, Péter Bernadett – eleve în clasa a X-a, dr. Tódor Imre profesor, distincția a
fost însoțită de cărți sub formă de tichete de valoare, în valoare netă de 500,00 lei;
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- în data de 13 noiembrie ca semn de recunoaștere a muncii personalităților, care își
desfășoară o activitate remarcabilă în vederea dezvoltării regionale, îmbunătățirii traiului
pe meleagurile natale, protejarea valorilor tradiționale, care manifestă sprijin moral și
credință în vremuri dificile, Premiul Orbán Balázs a fost decernat domnului Burus-Siklódi
Botond, distincția a fost însoțită de premii în bani în valoare de 2435,00 lej;
- în data de 16 decembrie Premiul Heureka a fost acordat membrilor echipei
ROBOCODERII din Sândominic, care prin generarea unei idei sau invenții, totodată
transformarea acelei idei într-o aplicație utilă, va contribui la dezvoltarea județului,
distincția a fost însoțită de cărți tipărite sub formă de tichete de valoare, în valoare
de 500,00 lei;
- în data de 2 decembrie, conform Hotărârii CJHR nr. 238/2020, pentru rezultate
deosebite obţinute prin care a contribuit la dezvoltarea şi renumele judeţului „Premiul
PRO HARGHITA” a fost decernat domnului preot Kincses Kálmán, care se compune din
premiu în bani în valoare de 7.310,00 lei brut și premiu în natură: inel aur de 14K,
puritate 585, cu greutate maximă de 13 gr/buc, cu stema județului și inscripția PRO
HARGHITA de 3.354,00 lei;
- în data de 10 decembrie Premiul Mihai Eminescu a fost decernat domnului dr. Adrian
Cristian Dobrică, prin care se recunoaște activitatea de un înalt profesionalism depusă
cu abnegație în slujba celor suferinzi, devotamentul și pasiunea față de meseria pe care
o practică, distincția fost însoțită de premii în bani în valoare brută de 2.434,00 lei;
- în data de 18 decembrie Medalia Márton Áron a fost decernat doamnei dr. Konrád
Judith, managerul Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, pentru meritele
deosebite cu care a contribuit la creșterea prestigiului Spitalului Județean de Urgență
Miercurea Ciuc și implicit la promovarea şi dezvoltarea județului Harghita, distincția fost
însoțită de premii în bani în valoare brută de 1.044,00 lei.
Valoarea totală a premiilor în bani acordate în anul 2020 a fost de 31.021,00 lei.
6. Scopul programului:
Scopul programului este recunoașterea și promovarea activității unor personalități,
grupuri de persoane cu personalitate juridică şi instituţii publice, care s-au remarcat în
diferite domenii legate de dezvoltarea județului în următoarele domenii: activitate
publică, administraţie publică, dezvoltare rurală, cultură, arte, educație publică, viaţa
ştiinţifică, tineret și sport.
7. Obiectivele programului:
- promovarea activității persoanelor distinse și prin urmare încurajarea populației
de a întreprinde activități similare în interesul dezvoltării județului;
- promovarea şi recunoaşterea activităţii instituţiilor publice distinse;
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-

apropierea cetățenilor de administrația publică locală prin antrenarea locuitorilor
județului în cunoașterea persoanelor care le reprezintă la nivel județean;
prin decernarea acestor premii sub formă de medalii, insigne şi plăci gravate se
dorește întemeierea unei tradiții în acest sens;
realizarea medaliilor, insignelor, plăcilor gravate, diplomelor de merit în vederea
acordării acestora ca semn de distincție persoanelor care au întreprins și
întreprind acțiuni în vederea promovării imaginii publice a județului Harghita, a
valorilor și tradițiilor specifice acestei regiuni.

8. Grupuri ţintă
Distincțiile de excelență sub formă de medalii, insigne și plăci gravate se vor acorda
acelor persoane, grupuri de persoane sau instituţii publice care au întreprins sau
întreprind acțiuni în vederea promovării imaginii publice a județului Harghita, a valorilor
și tradițiilor specifice acestei regiuni în diferite domenii: activitate publică, administraţie
publică, dezvoltare rurală, cultură, arte, educație publică, viaţa ştiinţifică, tineret și
sport. Aceste premii se pot acorda atât persoanelor fizice, cât și grupurilor de persoane
fizice respectiv persoanelor juridice sau comunităților locale din țară și străinătate.
9. Acordarea distincției de excelență
(1). Domeniile, denumirea, parametri tehnici ai distincției de excelență sub formă de
medalii, insigne şi plăci gravate sunt următoarele:
a) Pentru rezultate deosebite obţinute în diferite domenii de activitate, atât pe plan
naţional, cât şi pe plan local, contribuind prin activitatea sa la dezvoltarea şi
renumele judeţului – distincția fiind acordată cu titlul „Premiul PRO HARGHITA”.
Premiul se compune dintr-un inel de 14K, puritate 585, cu greutate maximă de 13
gr/buc, cu stema județului și inscripția PRO HARGHITA, diplomă de onoare și
recompensă bănească;
b) Pentru promovarea şi dezvoltarea județului Harghita distincţia este acordată cu
titlul „Premiul Orbán Balázs”, care se prezintă sub forma unei medalii de argint,
bătută pe ambele fețe, cu diametru de 70 mm și grosime de 4 mm. „Premiul
Orbán Balázs” se acordă o dată pe an acelor persoane care au întreprins acțiuni și
au avut rezultate deosebite în identificarea și rezolvarea unor probleme cu care se
confruntă în județul Harghita;
c) Pentru dezvoltarea sau obţinerea de rezultate deosebite în domenii specifice
precum arte plastice, educaţie, sănătate, sport, jurnalism, viaţa ştiinţifică sau
agricultură, distincţia este acordată cu titlul „Premiul Pro Comunitas”, care se
prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu
diametru de 50 mm, grosime de 3 mm, suflată cu culoare argintie. „Premiul Pro
Comunitas” se acordă persoanelor care, prin activitatea lor în domeniile sus
6

d)

e)

f)

g)

h)

i)

menționate au contribuit la promovarea și dezvoltarea județului Harghita ori a
comunităților locale;
Pentru dezvoltarea judeţului Harghita distincţia este acordată cu titlul „Premiul
Pro Civitate” acelor persoane de naționalitate română, care prin activitatea lor de
mai multe decenii au contribuit la dezvoltarea județului în domeniul culturii, al
artei, al educației, al sportului sau în alte domenii ale vieții publice. „Premiul Pro
Civitate” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de
cerc, cu diametru de 40 mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
Pentru activitate publică în scopul promovării valorilor harghitene distincţia este
acordată cu titlul „Premiul Bethlen Gábor” acelor persoane care prin activitatea
lor publică de mai multe decenii au contribuit la dezvoltarea județului Harghita, la
identificarea și cunoașterea valorilor județene. „Premiul Bethlen Gábor” se
prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu
diametru de 50 mm, grosime de 4,5 mm, suflată cu culoare argintie;
Pentru dezvoltare rurală distincţia este acordată cu titlul „Premiul Vitos Mózes”
acelor persoane care au contribuit la dezvoltarea agriculturii județului Harghita,
prin răspândirea de noi tehnologii, prin efectuarea de cercetări în domeniul
creșterii eficienței în producție, sau care, prin activitatea lor au contribuit la
realizarea conformității agriculturii harghitene cu standardele europene și la
creșterea calității vieții persoanelor care trăiesc din agricultură. „Premiul Vitos
Mózes” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de
cerc, cu diametru de 42,5 mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
Pentru activitate sportivă distincţia este acordată cu titlul „Premiul Keresztes
Lajos” acelor sportivi activi sau retrași din viața sportivă pentru rezultate sportive
excepționale la nivel național sau internațional, precum și antrenorilor sau
profesorilor care ocupă funcții de conducere în cadrul cluburilor sportive cu
rezultate deosebite, precum și acelor persoane care au contribuit la promovarea
și dezvoltarea sportului harghitean. „Premiul Keresztes Lajos” se prezintă sub
formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu diametru de 42,5
mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
Pentru cultură, arte, distincţia este acordată cu titlul „Premiul Kájoni János”
acelor persoane care au o activitate de creație deosebită în viața culturală,
literatură, artă (muzică, dans, teatru, artă plastică și decorativă, artă populară,
film și fotografie), respectiv a căror activitate în domeniul culturii a fost
desfășurată pe o perioadă lungă de timp la standarde înalte, cu o valoare de
durată. „Premiul Kájoni János” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o
singură față, în formă de cerc, cu diametru de 42,5 mm, grosime de 4 mm, suflată
cu culoare argintie;
Pentru educaţie publică distincţia este acordată cu titlul „Premiul Majláth
Gusztáv Károly” acelor persoane care au avut o activitate pedagogică pe o
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perioadă lungă de timp, contribuind la formarea personalității, dezvoltarea
abilității copiilor și a elevilor, la descoperirea de talente, și ale căror rezultate
teoretice și practice sunt utilizate în numeroase instituții de învățământ din județ.
„Premiul Majláth Gusztáv Károly” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o
singură față, în formă de cerc, cu diametru de 42,5 mm, grosime de 4 mm, suflată
cu culoare argintie;
j) Pentru spirit civic distincţia este acordată cu titlul „Premiul Altruism” acelor
persoane care prin activitatea lor altruistă au contribuit la asigurarea sau salvarea
de vieți omenești sau valori deosebite din județul Harghita. „Premiul Altruism” se
prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu
diametru de 36 mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
k) Pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea profesională și obștească cu
aspect major asupra progresului comunității distincţia este acordată cu titlul
„Medalia Márton Áron” acelor persoane care au contribuit în mod relevant la
dezvoltarea segmentelor din următoarele domenii: viaţa ştiinţifică, administraţia
publică, relaţiile internaţionale ale judeţului, precum și în alte domenii. „Medalia
Márton Áron” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în
formă de cerc, cu diametru de 42,5 mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare
aurie și argintie;
l) Pentru dezvoltarea mediului ONG pentru tineret distincţia este acordată cu titlul
„Premiul Szent Imre” acelei organizații de tineret care s-a remarcat printr-o
activitate eficientă, cu rezultate excepționale și care a sprijinit dezvoltarea
societății civile locale. „Premiul Szent Imre” se prezintă sub formă de medalie
bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu diametru de 36 mm, grosime de 4
mm, suflată cu culoare argintie;
m) Distincția pentru tineret este acordată cu titlul „Premiul Promisiune” acelor
persoane, care prin munca lor au contribuit în mod eficient la dezvoltarea
comunitară. „Premiul Promisiune” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o
singură față, în formă de cerc, cu diametru de 36 mm, grosime de 4 mm, suflată
cu culoare argintie;
n) Pentru tinerii care pun în practică idei și invenții inovative este acordată „Premiul
Heureka”. Premiul se acordă acelor persoane care au creat idei noi și au obținut
ca acestea „să funcționeze", adică acelor persoane tinere care prin generarea unei
idei sau invenții, totodată transformarea acelei idei într-o aplicație utilă,
contribuie la dezvoltarea județului. „Premiul Heureka” se prezintă sub formă de
medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu diametru de 36 mm,
grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
o) Pentru administraţia publică judeţeană distincţia este acordată cu titlul „Premiul
Fidelitate” angajaților autorității publice județene sau conducătorilor instituțiilor
subordonate care lucrează de cel puțin 15 ani în administrația publică și care, prin
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munca lor, au contribuit la o mai bună funcționare a instituției. „Premiul
Fidelitate” se prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de
cerc, cu diametru de 36 mm, grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie;
p) Pentru persoanele care reprezintă judeţul sau localitățile acestuia în cadrul unor
evenimente de importanţă deosebită sau desfășoară o importantă activitate
obștească/comunitară prin care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea
regiunii se acordă „Insigna de solidaritate a Consiliului Județean Harghita”, care
se compune din două forme încrucișate, egale ca suprafață, cu dimensiunea de
14x10 mm, având culoare argintie și fiind prevăzută în spate cu ac și fixare de
siguranță;
q) Pentru cultură şi arte este acordată distincţia cu titlul „Premiul pentru cultură”
acelor instituţii publice care au contribuit la dezvoltarea vieţii culturale, ştiinţifice
a judeţului Harghita. „Premiul pentru cultură” se prezintă sub formă de placă
gravată personalizată din cupru, cu dimensiune între 20–60x25–80 cm;
r) Pentru dezvoltarea agriculturii şi pentru protecţia mediului este acordată
distincţia cu titlul „Premiul pentru protecţia mediului şi agricultură” acelor
instituţii publice care prin activităţile lor au sprijinit programele privind protecţia
mediului şi agricultura. „Premiul pentru protecţia mediului şi agricultură” se
prezintă sub formă de placă gravată personalizată din cupru, cu dimensiunea între
20–60x25–80 cm;
s) Pentru dezvoltarea activităţilor sportive este acordată distincţia cu titlul „Premiul
pentru sport” acelor instituţii publice care au sprijinit viaţa sportivă a judeţului
Harghita. „Premiul pentru sport” se prezintă sub formă de placă gravată
personalizată din cupru, cu dimensiunea între 20–60x25–80 cm;
t) Pentru spirit de familie se acordă distincția cu titlul „Premiul pentru sprijinirea
familiilor” acelor instituții publice care au creat un mediu favorabil familiilor, au
organizat evenimente pentru familii şi copii. „Premiul pentru sprijinirea familiilor”
se prezintă sub formă de placă gravată personalizată din cupru, cu dimensiune
între 20–60x25–80 cm;
u) Pentru atitudinea manifestată față de sfera antreprenorială se acordă distincția
cu titlul „Premiul pentru sprijinirea sferei antreprenoriatului” acelor instituții
publice care au inițiat programe/proiecte sau au asigurat facilități pentru
dezvoltarea sferei antreprenoriale din aria lor de competență. „Premiul pentru
sprijinirea întreprinderilor” se prezintă sub formă de placă gravată personalizată
din cupru, cu dimensiune între 20–60x25–80 cm;
v) Pentru serviciile aduse comunităţii se acordă distincţia cu titlul „Premiul pentru
servicii în folosul comunităţii” acelor instituţii publice care prin activitatea lor
excepţională au contribuit la dezvoltarea judeţului Harghita. „Premiul pentru
servicii în folosul comunităţii” se prezintă sub formă de placă gravată
personalizată din cupru, cu dimensiunea între 20–60x25–80 cm;
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w) Pentru promovarea şi dezvoltarea județului Harghita distincţia este acordată cu
titlul „Premiul Mihai Eminescu” acelor persoane de naționalitate română care au
întreprins acțiuni și au avut rezultate deosebite în identificarea și rezolvarea unor
probleme cu care se confruntă cetățenii în județul Harghita. „Premiul Mihai
Eminescu” se prezintă sub forma unei medalii suflată de culoare argintie, bătută
pe o singură față, cu diametru de 50 mm și grosime de 4,5 mm;
x) Pentru dezvoltarea sau obținerea de rezultate deosebite în viața științifică,
culturală sau sportivă, în administrația publică, în dezvoltarea relațiilor
internaționale ale județului, precum și în alte domenii, distincția este acordată cu
titlul „Premiul George Sbârcea” acelor persoane de naționalitate română care au
rezultate excepționale în domeniile menționate. „Premiul George Sbârcea” se
prezintă sub formă de medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu
diametru de 42,5 mm, grosime de 4 mm, suflată de culoare argintie;
y) Pentru încurajarea tinerilor, elevilor care au obținut rezultate remarcabile în
diferite domenii; pentru acele persoane, grupuri de persoane cu personalitate
juridică care au întreprins și întreprind acțiuni în vederea promovării imaginii
publice a județului Harghita, a valorilor și tradițiilor specifice acestei regiuni;
pentru organizații civice, precum și pentru acele persoane care au sprijinit munca
organizațiilor civice care se ocupă de protecția bunurilor locuitorilor județului,
președintele CJ HR poate iniția acordarea „Medaliei Consiliului Județean
Harghita”. „Medalia Consiliului Județean Harghita” se prezintă sub formă de
medalie bătută pe o singură față, în formă de cerc, cu diametru de 42,5 mm,
grosime de 4 mm, suflată cu culoare argintie.
(2). Distincţiile vor fi însoţite, la acordare, de premii în bani şi/sau alte recompense
materiale, în limita bugetului programului, după caz, astfel:
1. „Premiul PRO HARGHITA” la acordare va fi însoțit de un inel de 14K, puritate
585, cu greutate maximă de 13 gr/buc, cu stema județului și inscripția PRO HARGHITA,
diplomă de onoare și recompensă bănească în lei, echivalentă cu valoarea brută de 1500
EURO la cursul zilei, din data plății;
2. „Premiul Orbán Balázs” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi sau tablouri
și recompensă bănească în lei, echivalentă cu valoarea brută de 500 EURO la
cursul zilei, din data plății; au tablouri şi
3. „Premiul Pro Comunitas” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi sau tablouri
şi premii în bani în valoare netă de 1.000,00 lei/persoană;
4. „Premiul Pro Civitate” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi şi/sau premii în
bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
5. „Premiul Bethlen Gábor” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi şi/sau
premii în bani în valoare netă de 700,00 lei/persoană;

10

6. „Premiul Vitos Mózes” la acordare va fi însoţit de cadouri şi/sau cu premii în
bani valoare netă de 500,00 lei/persoană;
7. „Premiul Keresztes Lajos” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți, şi/sau cu
premii în bani valoare netă de 500,00 lei/persoană;
8. „Premiul Kájoni János” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți, şi/sau cu
premii în bani valoare netă de 500,00 lei/persoană;
9. „Premiul Majláth Gusztáv Károly” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți
şi/sau cu premii valoare netă de 500,00 lei/persoană;
10. „Premiul Altruism” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți, şi/sau cu premii
în bani în valoare netă maximă de 1.000,00 lei/persoană;
11. „Medalia Márton Áron” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți, şi/sau cu
premii în bani în valoare netă de 1.000,00 lei/persoană;
12. „Premiul Szent Imre” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărți şi/sau cu premii
în bani valoare netă de 400,00 lei/persoană;
13. „Premiul Promisiune” la acordare va fi însoțit de premii în bani în valoare netă
de 400,00 lei/persoană;
14. „Premiul Heureka” la acordare va fi însoțit de premii în bani în valoare netă de
500,00 lei/persoană;
15. „Premiul Fidelitate” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi şi/sau premii în
bani în valoare netă de 500,00 lei/persoană;
16. „Premiul Mihai Eminescu” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi sau
tablouri și recompensă bănească în lei, echivalentă cu valoarea brută de 500
EURO la cursul zilei, din data plății; au
17. „Premiul George Sbârcea” la acordare va fi însoțit de cadouri – cărţi şi/sau
premii în bani în valoare netă de 700,00 lei/persoană;
18. „Medalia Consiliului Județean Harghita” la acordare va fi însoțit de cadouri –
cărți și/sau premii în bani în valoare netă maximă de 1.000,00 lei/persoană.
Valoarea premiilor în bani și a cadourilor se stabileşte anual de către Consiliul Judeţean
Harghita şi se suportă din bugetul judeţului.
(3). Concomitent cu acordarea distincţiei, persoanele, grupurile de persoane şi instituţiile
publice cărora le este acordată distincția, primesc şi un certificat doveditor.
10.
Propunerile de acordare a distincției de excelență:
(1). Propunerile privind acordarea „Distincției de Excelență pentru dezvoltarea și
promovarea valorilor județului Harghita” pot fi formulate de către:
a) preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, membrii acestuia ori comisiile de
specialitate înfiinţate în cadrul consiliului judeţean;
b) reprezentanţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita, ai altor
autorităţi sau instituţii publice din județul Harghita;
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c) reprezentanții asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, fundațiilor,
organizaţiilor neguvernamentale din județ;
d) persoane fizice, respectiv specialiști din diferite domenii din județul Harghita.
(2). Propunerile pentru acordarea premiilor sunt analizate de către membrii comisiilor
înființate pentru fiecare distincție în parte, numite prin dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Harghita, cu excepția „Medaliei Consiliului Județean Harghita”.
Având în vedere declararea pandemiei și instituirea stării de alertă pe teritoriul
României, pentru a ușura și scurta în timp procesul de acordare al premiilor mai sus
menționate, membrii comisiilor de analiză specială pentru acordarea „Distincției de
Excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” își deleagă
dreptul de analiză a nominalizărilor primite președintelui Consiliului Județean Harghita.
(3). Se aprobă modelul Formular – Propunere privind acordarea distincțiilor de excelență
a Consiliului Județean Harghita, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta.
(4). Se aprobă modelul Formular – Proces verbal privind acordarea distincțiilor de
excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita, cuprins în
Anexa nr. 2 la prezenta.
(5). Propunerile pentru acordarea „Premiului PRO HARGHITA” pot fi făcute de consilierii
județean și se supun votului acestora în plenul ședinței Consiliului Județean Harghita.
11.

Perioada de desfăşurare:
Programul se va desfăşura în cursul anului 2021.

Rezultate așteptate:
Prin acordarea Distincției de Excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor
judeţului Harghita sub formă de medalii, insigne şi plăci gravate se urmăreşte creşterea
prestigiului muncii creatoare în slujba comunităţii, al dezvoltării judeţului. Prin
popularizarea personalităţilor, grupurilor de persoane, instituţiilor distinse, precum şi al
performanţelor din unele domenii, cum ar fi activitatea publică, administraţia publică,
dezvoltarea rurală, cultura, arta, educația publică, viaţa ştiinţifică, tineret și sport
obţinute de aceştia, se trasează exemple demne de urmat. Totodată prin recunoaşterea
muncii acestora, persoanele, grupurile de persoane, instituțiile distinse sunt încurajate
să îşi continue munca pentru promovarea şi dezvoltarea regiunii.
12.

13. Indicatori de rezultate:
Distincția de Excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita sub
formă de medalii, insigne și plăci gravate se preconizează a fi decernată cu diferite ocazii
la manifestări proprii sau organizate în parteneriat de către Consiliul Județean Harghita.
12

În cursul anului 2021 este planificată a fi acordate aproximativ 59 de medalii, 1 buc inel
de 14K, puritate 585, cu greutate maximă de 13 gr/buc, cu stema județului și inscripția
PRO HARGHITA, peste 30 de insigne şi aproximativ 15 plăci gravate la peste 30 de
evenimente de diferite categorii și amploare. Evenimentele la care se preconizează să fie
decernate premiile Consiliului Județean Harghita sunt următoarele:
1. „Premiul PRO HARGHITA” – 1 buc, se va decerna în cadrul șirului de evenimente
„Zilele Județului Harghita” sau la alte evenimente cu caracter festiv;
2. „Premiul Orbán Balázs”– 1 buc, și „Premiul Mihai Eminescu” – 1 buc, se vor
decerna în cadrul șirului de evenimente Zilele Ținutului Secuiesc din luna
octombrie;
3. Premiul „Szent Imre”, „Premiul Promisiune”, „Premiul Heureka”, „Premiul
Keresztes Lajos”, „Premiul Pro Civitate”, „Premiul George Sbârcea” – 10 buc se
vor decerna cu ocazia șirului de evenimente organizat sub egida Zilelor
Tineretului în luna mai sau la alte evenimente;
4. „Premiul Altruism” – 20 buc, se va decerna la ședințele consiliului județean,
precum și la alte evenimente unde vor fi recunoscute meritele deosebite ale
persoanelor care au contribuit la asigurarea sau salvarea de vieți omenești sau
valori deosebite din județul Harghita, distincțiile vor fi acordate pe parcursul
întregului an;
5. „Premiul George Sbârcea” – 3 buc, se va decerna cu ocazia Zilei Limbii Române
din data de 31 august sau alte evenimente cu caracter festiv;
6. „Premiul Kájoni János” – 10 buc, se va decerna cu ocazia Zilei Limbii Maghiare
din data de 13 noiembrie sau alte evenimente cu caracter festiv;
7. „Medalia Márton Áron” – 5 buc, se va decerna la evenimente cu caracter festiv
pe parcursul întregului an;
8. „Premiul Fidelitate” se va decerna cu ocazia unor evenimente de sfârșit de an –
10 buc;
9. „Insigna de Solidaritate a Consiliului Județean Harghita” – 30 buc, va fi acordată
acelor persoane care reprezintă județul Harghita sau localitățile acestuia în cadrul
unor evenimente de importanță deosebită;
10. „Premiul pentru cultură”, „Premiul pentru protecţia mediului şi agricultură”,
„Premiul pentru sport”, „Premiul pentru sprijinirea familiilor”, „Premiul pentru
sprijinirea sferei antreprenoriatului”, „Premiul pentru servicii în folosul
comunităţii” – 15 buc, se vor decerna cu ocazia instituții publice cu ocazia
organizării deferitelor evenimente locale;
11. „Medalia Consiliului Județean Harghita” – 10 buc, va fi decernat la evenimente cu
caracter festiv pe parcursul întregului an.
Astfel, Consiliul Județean Harghita are posibilitatea de a înmâna distincții unei categorii
extinse de persoane, grupuri de persoane și instituții publice care prin activitatea lor au
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întreprins sau întreprind acțiuni în vederea promovării imaginii publice a județului
Harghita, a valorilor și tradițiilor specifice acestei regiuni.

14.

Bugetul programului:
Capitol: 67.02.50
Nr.
crt.

Denumirea produselor/serviciilor

Titlu: Bunuri și servicii
Art. 20.30.30
- bijuterii și articole conexe, confecționarea de matrițe
bilingve, de medalii suflate cu culoare argintie, aurie în de
limba maghiară și bilingve, precum şi plăci gravate din
cupru, cutii și mape speciale, cadouri și recompense,
servicii de catering, servicii pentru evenimente, precum și
alte bunuri și servicii
Titlu: Cheltuieli de personal – Premii
Art. 10
Total

Borboly Csaba
președinte

Szőcs-Mátyás István
director executiv

Török Hanna
director executiv adjunct

Miercurea-Ciuc, 14 ianuarie 2021
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Valoare
lei

83.000,00

47.000,00
130.000,00

