ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa Nr. 1
la Hotărârea nr.
/2021

„Program de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe
anul 2021”
Descrierea programului
1. Denumirea instituţiei:
Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, P-ţa Libertăţii nr.5, Cod Fiscal
4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Denumirea programului:
Program de sprijinire a dansului şi a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul
2021
3. Descrierea succintă a programului:
Scopul programului este păstrarea şi valorificarea tezaurului folcloric propriu, a
obiceiurilor şi tradiţiilor religioase, conştientizarea importanţei valorilor specifice,
promovarea spiritului de toleranţă şi respect faţă de alternativele valorice, asigurarea
condiţiilor de statornicie a legăturilor interculturale şi prietenie.
Evenimentul ”Ziua celor o mie de fete secuiene” a împlinit mai mult de opt decenii, în
zilele noastre tinde să devină și o manifestare culturală multiregională și națională.
4. Obiectivul programului este promovarea în rândul participanţilor a portului
popular, a dansului şi a cântecului popular, a obiceiurilor tradiţionale secuieşti,
precum şi a tradiţiilor religioase în vederea conservării şi valorificării tradiţiilor
populare specifice judeţului.
5. Activitatea programului:
Ziua celor o mie de fete secuiene – este o sărbătoare tradiţională organizată de către
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita, Fundaţia
„Ezer Székely Leány”, în cooperare cu Consiliul Judeţean Harghita și Consiliul Judeţean
Covasna. Evenimentul va avea loc la Şumuleu, în luna iulie 2021.
Evenimentul este dedicat sărbătoririi anuale a portului popular secuiesc şi păstrarea
obiceiurilor secuieşti şi tradiţiilor religioase. „Ziua celor o mie de fete secuiene” este o
posibilitate unică pentru prezentarea, păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor populare
specifice acestor ţinuturi. Sărbătoarea aceasta, prin istoricul său agitat, garantează
purității în timp și spațiu a manifestațiilor vestimentare, coreografice și muzicale
tradiționale.
Conform tradiției, se va organiza și un târg și o expoziție de artă populară, unde vor fi
prezentate meșteșuguri tradiționale și programe pentru copii, respectiv activități de
broderie port popular.

Beneficiarii direcţi ai programului sunt: comunitățile locale care vin în grupuri
organizate și de păstrare a tradițiilor – cca. 70 de localități, ansamblurile profesioniste
și amatoare de dans popular – 30 de formații, aproximativ 110 de meşteşugari
populari, precum şi cca. 2000 localnici şi turişti.
În cadrul acestui program participanţii vor prezenta dansuri şi cântece populare, jocuri
şi obiceiuri populare, respectiv expoziţii de artă.
6. Finanţarea programului
Bugetul total al programului este de 105.000 lei. Judeţul Harghita prin Consiliul
Judeţean Harghita participă cu o contribuţie proprie de 20.000 lei la organizarea
programului.
Finanţarea programului se va efectua pe baza Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita
nr. ____/2021, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului
Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, în valoare de 20.000 lei.
- lei Nr
Categorie de cheltuieli
Contribuția
Contribuția
Total
crt
Consiliul Județean
proprie
cheltuieli
Harghita
1.
Cheltuieli cazare şi masă
0
25.000
25.000
2.
Servicii de publicitate:
20.000
0
20.000
- realizare, asigurarea locației
de amplasare, montare şi
demontare bannere
3.
Cheltuieli tipografice, materiale
0
30.000
30.000
de promovare
4.
Prestări servicii artistice
0
15.000
15.000
5.
Cheltuieli de transport
0
5.000
5.000
6.
Alte cheltuieli, servicii
0
10.000
10.000
TOTAL
20.000
85.000
105.000
7. Rezultate aşteptate
În urma programului va creşte gradul de cunoaştere a dansurilor şi cântecelor
populare din judeţul Harghita, respectiv se va conştientiza importanţa valorilor
specifice, se va promova spiritul de toleranţă şi respect faţă de alternativele valorice,
se vor asigura condiţiile de statornicie a legăturilor interculturale şi prietenie. Astfel
participanţii au posibilitatea sărbătoririi anuale a portului popular secuiesc,
cunoaşterea obiceiurilor secuieşti şi tradiţiilor religioase, respectiv se vor naşte noi
perspective în ceea ce priveşte aprecierea valorilor purtate de diferite culturi
prezentate. Totodată, beneficiarii indirecți sunt și întreprinzătorii interesați în etnoturism și turismul religios, ”Ziua celor o mie de fete secuiene” bucurându-se de un
interes și o participare crescândă de la an la an, contribuind la imaginea pozitivă a
zonei Ciucului și a județului Harghita.

8. Rezultate obţinute:
În anul 2019 Programul „Ziua celor o mie de fete secuiene” a fost organizat de
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Fundaţia „Ezer Székely Leány” şi Ansamblul
Naţional Secuiesc Harghita în cooperare cu Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul
Judeţean Covasna, respectiv cu Asociaţia Meşteşugarilor din Ţinutul Secuiesc, la
Şumuleu.
Au fost prezenți în anul 2019 în port popular 1944 de femei şi 1001 de bărbaţi
îmbrăcaţi în straie populare, tradiţionale. La manifestare au participat aproximativ
5000 de persoane (spectatori, vizitatori, turişti).
Au fost prezente 25 de formaţii profesioniste și amatoare de dans şi muzică populară,
cu program folcloric, reprezentând cca. 1000 de persoane.
În anul 2019 organizatorii manifestării au reușit să realizeze obiectivul principal al
evenimentului, şi anume la momentele culminante al acţiunii - dansul comun şi
fotografierea comună - la altarul din Şaua Şumuleu au fost prezenţi cca 3000 de tineri
îmbrăcați în port popular secuiesc.
Anul trecut din cauza epidemiei generată de Covid-19 evenimentul a fost organizat cu
un număr limitat de participanți, nefiind necesară asigurarea cheltuielilor de servicii
de publicitate din partea Consiliului Județean Harghita.
9. Indicatori de rezultate:
- numărul participanţilor
- numărul participanţilor îmbrăcați în port popular
- numărul spectacolelor de dansuri populare prezentate
- numărul grupurilor de dansuri populare participante
- numărul premiilor acordate
- numărul fetelor secuiene îmbrăcate în port popular
- numărul porturilor populare premizate
10. Indicatori de eficiență
- creșterea numărului participanților îmbrăcați în port popular față de anul trecut
- creșterea numărului de spectacole de dans popular față de anul trecut
- creșterea numărului grupurilor de dansuri populare participante față de anul trecut
În vederea derulării şi organizării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor
populare din județul Harghita pe anul 2021 - se va încheia contractul de cooperare
între judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Primăria Municipiului
Miercurea Ciuc.
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