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REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru 

dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2021 

 

Consiliul Județean recunoaşte şi premiază persoanele, grupurile de persoane  şi instituţiile 
publice cu merite deosebite, care s-au remarcat în diferite domenii legate de dezvoltarea 

socială, economică, culturală.  Acordarea acestor distincţii se desfăşoară în baza Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 109/2009 privind aprobarea înfiinţării distincţiei cu 
denumirea „Distincţie de Excelenţă pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului 
Harghita”, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în baza programului a cărui 
aprobare se propune prin prezenta. 

Domeniile de acordare, precum și  denumirea categoriilor de distincții 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”; 

b) pentru promovarea și dezvoltarea Ținutului Secuiesc – distincția fiind acordată cu titlul 
„Premiul Orbán Balázs”; 
c) pentru dezvoltarea sau obţinerea de rezultate deosebite în domenii specifice precum 
arte plastice, educaţie, sănătate, sport, jurnalism, viaţa ştiinţifică sau agricultură – 
distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Pro Comunitas”;  
d) pentru persoanele de naționalitate română care prin activitatea lor au contribuit la 
dezvoltarea judeţului Harghita în domeniul culturii, al artei,  al educației, al sportului sau în 
alte domenii ale  vieții publice – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Pro Civitate”; 
e) pentru activitate publică în scopul promovării valorilor harghitene – distincţia fiind 
acordată cu titlul „Premiul Bethlen Gábor”; 
f) pentru dezvoltare rurală – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Vitos Mózes”; 
g) pentru activitate sportivă – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Keresztes Lajos”; 
h) pentru cultură, arte – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Kájoni János”; 
i) pentru educaţie publică – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Majláth Gusztáv 
Károly”; 
j)  pentru spirit civic – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Altruism”; 
k) pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea profesională și obștească cu aspect 
major asupra progresului comunității din următoarele domenii: viaţa ştiinţifică, 
administraţia publică, relaţiile internaţionale ale judeţului, precum și în alte domenii – 
distincţia fiind acordată cu titlul „Medalia Márton Áron”; 



l) pentru dezvoltarea mediului ONG pentru tineret – distincţia fiind acordată cu titlul 
„Premiul Szent Imre”; 
m) pentru tineret - distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Promisiune”; 
n) pentru tinerii care pun în practică idei și invenții inovative – distincţia fiind acordată cu 
titlul „Premiul Heuréka”; 
o) pentru administraţia publică judeţeană – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul 
Fidelitate”; 
p) pentru persoanele care reprezintă judeţul în cadrul unor evenimente de importanţă 
deosebită se poate acorda „Insigna de Solidaritate a Consiliului Județean Harghita”;  
q) pentru instituțiile publice care au contribuit la dezvoltarea vieții culturale, științifice a 
județului Harghita –  distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul pentru cultură”;  
r) pentru instituțiile publice care au sprijinit programele privind protecția mediului și 
agricultura din județul Harghita –  distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul pentru 
protecţia mediului şi agricultură”; 
s) pentru instituțiile publice care au sprijinit viața sportivă a județului Harghita –  distincţia 
fiind acordată cu titlul „Premiul pentru sport”; 
t) pentru instituțiile publice care au creat mediu favorabil familiilor, au organizat 
evenimente pentru familii și copiii din județul Harghita –  distincţia fiind acordată cu titlul 
„Premiul pentru sprijinirea familiilor”; 
u) pentru instituțiile publice care au inițiat programe/proiecte sau au asigurat facilități 
pentru dezvoltarea sferei antreprenoriale din aria lor de competență – distincţia fiind 
acordată cu titlul  „Premiul pentru sprijinirea sferei antreprenoriatului”;  
v) pentru instituțiile publice care cu activitatea lor excepțională au contribuit la dezvoltarea 
județului Harghita –  distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul pentru servicii în folosul 
comunităţii”; 
w) pentru persoanele 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  – distincţia fiind acordată cu titlul „Premiul Mihai Eminescu”;  
x) pentru persoanele de naționalitate română, care au avut rol în dezvoltarea sau 
obținerea de rezultate deosebite în viața științifică, culturală sau sportivă, în administrația 
publică, în dezvoltarea relațiilor internaționale ale județului –  distincţia fiind acordată cu 
titlul „Premiul George Sbârcea”; 
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”. 

   
Scopul programului îl constituie promovarea personalităţilor, grupurilor de persoane şi 
instituţiilor publice cu merite deosebite care prin activitatea lor şi-au pus amprenta asupra 
dezvoltării județului în următoarele domenii: activitate publică, administraţie publică,  



dezvoltare rurală, cultură, arte, educație publică, viaţa ştiinţifică, tineret, sport și alte 
domenii.   
Printre obiectivele programului se numără: 

- promovarea activităţii persoanelor respective şi prin urmare încurajarea populaţiei 
de a întreprinde activităţi similare în interesul suprem al dezvoltării judeţului; 

- promovarea şi recunoașterea activităţii instituţiilor publice distinse; 
- apropierea cetăţenilor de administraţia publică locală prin antrenarea locuitorilor 

judeţului în cunoaşterea persoanelor care le reprezintă interesele la nivel judeţean. 
 
Având în vedere că obiectivul major este recunoașterea activității persoanelor, grupurilor 
de persoane şi instituţiilor publice care au contribuit la dezvoltarea activității publice, 
administraţiei publice,  dezvoltării rurale, culturii, artei, educației publice, vieţii ştiinţifice, 
tineretului și sportului,   precum și la promovarea valorilor județului Harghita, propunem 
finanţarea programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și 
promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2021 din bugetul Consiliului Județean 
Harghita pe anul 2021, cu suma de 130.000,00 lei, astfel: 

- la capitolul 67.02.50., art. 10 titlul Cheltuieli de personal – Premii cu suma de 
47.000,00 lei;   

-  la capitolul 67.02.50, art. 20.30.30. titlul  Bunuri și servicii cu suma de 83.000,00 lei. 
 

Cu luarea în considerare a celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 
 

 

Director executiv adjunct,  

Török Hanna      

 

 

Întocmit, 

Gáspár Izabella-Enikő 

consilier 

 

 

Miercurea-Ciuc, 14 ianuarie 2021 


