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Elanul continuității
Am progresat - putem anunța la un an după
alegerile locale din 2016, când, de regulă,
evaluăm activitățile instituției pe linia
angajamentelor luate în campanie. În ultimul
an, am implementat o serie de investiții în
toate regiunile județului (Csík, Gyergyó și
Udvarhelyszék) care nu au avut evoluția dorită
– văzută astfel atât de noi, cât și de către populație. Trebuie să luăm în
considerare mereu că, datorită condițiilor din țară progresul este îngreunat mai
mult decât poate oriunde în Europa, dar s-a dovedit încă o dată că, dacă
suntem suficient de perseverenți, reușim să înaintăm. În fiecare zi ne străduim
să dezvoltăm o administrație publică modernă, deschisă și sensibilă la
problemele oamenilor. Reluarea mai multor lucrări a fost precedată de
implicarea și consultarea locuitorilor, având la bază transparența. Acesta este și
scopul paginilor online create care conțin informații despre achizițiile publice și
oportunitățile de finanțare.
Am lucrat astfel ca anii următori să reprezinte o perioadă de rezultate
previzibile. Experiența arată că planificarea, construcția pe termen lung,
gândirea dincolo de ciclurile electorale, produc rezultate. Pe sistemele
dezvoltate pe parcursul ultimelor cicluri ne putem baza și astăzi și muncim
pentru a asigura ca și investițiile lansate în acest an să fie valabile și după anul
2020 și să pună bazele pentru următorii patru ani.
De aceea, considerăm că primul an al noului mandat a dat un nou impuls
obiectivelor stabilite pentru următorii ani. Vă rugăm să continuați să ne fiți
partener în realizarea acestora!

Borboly Csaba
Președinte al Consiliului Județean Harghita
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Trecem la treabă!
„Este prost și cel care devine poet în Ungaria”, a scris
Csokonai Vitéz Mihály la sfârșitul secolului al XVIIIlea. Piesa lui satirică, „A méla Tempefői”, este
probabil cunoscută tuturor. Este vorba despre un
poet, dar, mai ales, de o epocă în care avansează
descurcăreții, cei care mârâie, care trec peste alții,
doar cei care au stomac pentru toate acestea. Piesa
este o comedie care nu a fost scrisă de autor într-un moment de veselie: „Dacă
scriu, voi scrie pentru secolul XX-XXI, când omul va deveni mai uman”.
În privința viitorului, Csokonai poate a fost prea optimist, având în vedere că
următoarea întrebare este validă: ce s-a schimbat în ultimele trei secole. Ca și
cei din Tempefő, cei care vor să facă lucruri pentru comunitățile lor sunt
înlăturați și astăzi! Mai mult, ne confruntăm cu aceleași probleme, iar viața
noastră de zi cu zi este afectată de exodul tinerilor noștri, de atacurile
constante asupra comunității noastre și de indiferență. Mulți oameni mă
întreabă de ce o facem. Merită?
Răspunsul meu este scurt: a te da în lături nu numai că nu e o opțiune, ci este
un păcat. În același timp, poate sună a banalitate, dar a munci pentru
comunitate este cu adevărat încântător. Evident, există capcane, dar în toate
circumstanțele ținem cont de comunitatea noastră. În timpul greutăților, ne dă
putere să știm că marile personalități ale istoriei noastre păzesc comunitatea
noastră. Faptele, credința lor sunt exemplare până în zilele noastre, avem din
ce să ne hrănim, avem din ce să ne luăm putere. Cred că noi, funcționarii aleși,
nu doar avem un rol, ci o vocație în această lume, care în același timp poartă o
responsabilitate uriașă! Am ales această profesie pentru comunitate și care
poate fi exercitată doar dacă vocația noastră este puternică și clară. Sunt
convins că numai în echipă se poate munci. Prin echipă mă refer nu numai la
angajații consiliului județean, ci la toți locuitorii județului Harghita. Pentru că
Cel de Sus l-a plasat pe fiecare dintre noi în posturi diferite, toată lumea are o
vocație, trebuie doar să se folosească de ea și să acționeze. Vă invit, locuitori ai
județului Harghita, să vă alăturați și să acționăm împreună! Să cooperăm
pentru a îmbunătăți calitatea vieții tuturor și pentru a ne consolida
comunitatea.
Să dezvoltăm județul într-un mod viabil pentru copiii și nepoții noștri!
Barti Tihamér
Vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita

3

Comunitatea este o valoare comună
Avem un slogan în Odorhei: comunitatea este o
valoare comună. Poate că nu a fost niciodată mai
important pentru noi ca acum, consolidarea
reperelor care pot asigura un viitor sigur, pot
contribui la crearea unui județ mai viabil, mai
prosper și mai atractiv. Pentru că se poate construi
numai pe fundații solide. Pseudo-valorile dezvoltate
de-a lungul tendințelor actuale și mereu
schimbătoare trebuie evitate și nu urmate.
Pentru noi, comunitatea noastră din județ reprezintă cea mai mare valoare.
Aceasta oferă un exemplu pentru lume și o direcție pentru tineri, prin tradiții,
prin stilul de viață centrat pe familie și prin claritatea oamenilor de munte.
Toate valorile importante pentru noi, și care ne înconjoară, le purtăm cu noi, ne
definesc viața de zi cu zi. Această comunitate a creat mereu și este capabilă să
creeze în continuare. Iar responsabilitatea noastră este să sprijinim acest
proces.
Programele, activitățile și inițiativele Consiliului Județean Harghita au scopul de
a consolida și mai mult comunitatea care trăiește aici. Din acest motiv, am
întreprins mai multe activități prin care oferim sprijin, în mai multe domenii,
tutoror celor care muncesc pentru interesul comunității și își asumă roluri în
societate și roluri de formator de opinie.
Bisericile, tineretul, sfera economică, organizațiile neguvernamentale,
pompierii voluntari, familiile, cultura sunt doar câteva dintre domeniile
importante care primesc sprijin substanțial din partea consiliului județean.
Sunt încă multe de făcut și este greu ca munca să fie întotdeauna bine făcută,
dar sunt convins că, dacă ascultăm oamenii, acordăm atenție comunităților
noastre cele mai mici, trăim tradițiile noastre, îmbrățișăm inițiativele bune,
dacă din ce în ce mai mulți oameni acceptă un rol activ în dezvoltarea
comunității, atunci putem vorbi nu numai despre supraviețuire, ci și despre
consolidarea comunității. Apoi și tinerii vor veni acasă. De aceea merită făcut
orice efort.
Bíró Barna Botond
Vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita
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„Familiile, care pot munci împreună, rămân împreună.”
Böjte Csaba
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Familia este cea mai puternică bază a comunității noastre
Scopul nostru este de a consolida unitatea familiilor prin promovarea valorilor
familiale și culturale și facilitarea circulației informațiilor pentru prevenirea
conflictelor și abuzurilor în familie. Programul nostru, lansat în 2010 are ca scop
răspândirea ideii de familie, având ca obiectiv principal promovarea în județul
Harghita a familiilor numeroase și stoparea îmbătrânirii societății secuiești.
Programul include o serie de evenimente culturale, de agrement și religioase,
precum:

Ziua familiilor din județul Harghita
Evenimentul a avut loc în data de 17 septembrie 2016 pe Dealul Tătarului din
Lăzarea. Pe parcursul zilei, familiile care au participat la eveniment au luat
parte la programe ecvestre, activități pentru copii, activități meșteșugărești în
familie (sculptură în lemn, prelucrarea lutului, confecționare de funii, cărți
poștale) și au participat la concertul formației Mesehetes.
Advent în familie
În decembrie 2016 a fost organizat evenimentul „Activități pentru familii
Zsibongó” în sala de sport a Școlii Sportive din Gheorgheni: familiile au
participat la activități meșteșugărești de Advent (confecționare păpuși,
decorare turtă dulce, confecționare cărți poștale, decorațiuni pentru bradul de
Crăciun etc.), la activități interactive de muzică populară și dans popular cu
formația Folker și István Ildikó, la concertul Mesehetes. Au avut loc și activități
de desen și expoziții, colț de joacă, pictură pe față, castel gonflabil, pliere de
baloane - spre deliciul celor mai mici.
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Sutele de vârstnici, tineri și copii din județul Harghita care au participat la
evenimente organizate indică importanța programului, contribuind la
promovarea culturii vieții de familie și la păstrarea și transmiterea valorilor
spirituale și morale ale acestei culturi.

Ziua copilului
Cu ocazia zilei internaționale a copilului, în perioada 31 mai – 1 iunie, Consiliul
Județean Harghita a organizat în Miercurea-Ciuc evenimentul Zilele familiilor și
copiilor din județul Harghita.
Sute de copii, grupuri de la școli și grădinițe au participat la eveniment, unde
copiii au fost întâmpinați cu programe precum expoziție canină, activități de
gastronomie, diverse activități meșteșugărești (înșirat mărgele, pâslire, arta
lemnului, ceramică, fabricarea de jucării pentru copii, cărți poștale), crearea de
mosaic din capace. Copiii au avut posibilitatea să încerce și diferite instrumente
muzicale sau să participe la jocurile de societate în aer liber, conduse de
cercetași. Au avut mare succes jocurile tradiționale pentru copii și casa dansului
popular cu conducereaa lui Ádám Katalin, respectiv concertul pentru copii cu
formația Role care a încheiat evenimentul.

Fotografiile de la eveniment pot fi găsite pe pagina de Facebook a Consiliului
Județean Harghita, în albumul Zilele familiilor și copiilor din județul Harghita.
Pe 1 iunie, copiii au fost așteptați la Manejul Katowice unde au avut
posibilitatea să intre în cursa de cai pentru copii. După spectacolul ecvestru al
Asociației Ecvestre Kincsem au avut loc sărituri peste obstacole.
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Grup de lucru pentru bunăstarea familiei
Grupul de lucru pentru bunăstrarea familiei a fost înființat oficial la 2 martie
2017, sub conducerea consilierului județean Kolozsvári Tibor, cu scopul de a
integra și promova programele, activitățile și eforturile în domeniul bunăstării
familiei din județul Harghita. Prin urmare, membrii vin cu diferite cunoștințe
din domenii de expertiză în vederea consolidării segmentului social, a culturii
familiilor de clasă mijlocie cu copii sau chiar dezvoltarea timpurie a copiilor,
având în vedere că familia reprezintă baza cea mai puternică a comunității
secuiești.
Bisericile noastre istorice unesc comunitățile și reprezintă o forță pentru
conservarea valorilor
Sprijinul acordat bisericilor se
derulează prin programul de finanțare
al Consiliului Județean Harghita cu
valoarea cea mai mare. La anunțul de
primăvară din acest an, această sumă
se ridică la patru milioane și jumătate
de lei. Harghita este probabil singurul
județ din țară care cheltuie o sumă
atât de mare pentru programul de
cooperare cu bisericile.
Bisericile, în special în localitățile mici,
au activități semnificative care
contribuie la formarea comunității, iar
programe precum acestea sunt
sprijinite de consiliul județean prin
oportunități de finanțare, cum ar fi
finanțarea taberelor organizate de biserici. De asemenea, finanțările contribuie
și la protejarea monumentelor istorice. https://judetulharghita.ro/stiri/stiridespre-culte-religioase.html
Județ puternic, Ținut Secuiesc puternic, cu comunități locale active
Consiliul Județean Harghita oferă în fiecare an finanțare ONG-urilor înregistrate
în județ. În 2017, bugetul pentru activități sportive și pentru pompieri voluntari
a crescut, fapt justificat de numeroasele proiecte cu rezultate bune obținute în
anii precedenți.
https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/proiecte/concursuri-deproiecte-active.html
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Acordăm atenție maghiarilor care locuiesc în diaspora
Codul de bună conviețuire, planificat a fi realizat, sperăm să fie un exemplu bun
pentru alte județe unde maghiarii trăiesc în minoritate. Dincolo de problemele
economice, este nevoie de o îndrumare corectă, cu ajutorul căreia să se
realizeze buna coexistență. Elaborarea documentului va fi posibilă după câțiva
ani de procedură judiciară și de litigiu, după o hotărâre definitivă în favoarea
Consiliului Județean Harghita. Conform planului, codul va putea fi adoptat prin
hotărâre de către toate consiliile locale, astfel încât să poată fi încorporat în
sistemul juridic al județului. Totodată, documentul va fi anexat și la statutele
județului. Se dorește ca și instituțiile guvernamentale din județul Harghita,
prefectura, poliția și administrațiile specializate să se alăture Codului, prin care
abordarea problemelor care apar din diferite sensibilități și lipsă de
reglementare legală poate fi mai eficientă și fără culoare etnică.
Siguranță pentru comunitățile noastre ̶ sprijinim unitățile de pompieri
voluntari
În 2017, douăzeci și cinci
de asociații de pompieri
voluntari
au
primit
finanțare din partea
consiliului județean. În
acest an, a fost posibilă
finanțarea mai multor
asociații de pompieri,
datorită faptului că din
ce în ce mai multe
asociații
înființează
entități cu personalitate
juridică. Voluntarii își iau munca în serios, prin activitățile lor creează un
sentiment de securitate în rândul populației.
Cinci vehicule Mercedes și Toyota au fost preluate de voluntarii din Căpâlnița,
Șimonești, Suseni, Joseni și Lăzarea în noiembrie 2017. Mașinile remediate din
punct de vedere tehnic, în loc să ajungă la fiare vechi, pot astfel să ajute munca
voluntariilor. Prin colaborare putem îmbunătăți securitatea publică.
https://judetulharghita.ro/stiri/pompieri-voluntari.html
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Avem unul dintre serviciile sociale de cea mai înaltă calitate din Europa
Centrală și de Est
Prin Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Harghita am realizat numeroase
programe naționale și europene.
Principalele criterii sunt protejarea
și aplicarea drepturilor copiilor și
tinerilor vulnerabili (16 proiecte
câștigătoare, valoare totală 287.573
lei), asistența socială și de sănătate
(un proiect câștigător în valoare
totală de 440.000 lei), asistență
comunitară (2 proiecte câștigătoare
în valoare totală de 50.000 lei),
finanțarea
organizațiilor
care
reprezintă drepturile persoanelor
cu
dizabilități
(12
proiecte
câștigătoare în valoare totală de
49.464,80 lei) și programul pentru
pensionari și vârstnici (13 câștigători - 50.000 lei).
Acționăm pentru sănătatea populației și pentru prevenirea bolilor
Organizăm anual programul de
screening de sănătate prin cooperarea cu județul Bács-Kiskun din Ungaria, cooperare ce durează deja de
unsprezece ani. În 2017, 876 de
persoane au fost consultate în localitatea Remetea, majoritatea localnici și persoane din împrejurimi. Ne
propunem să dezvoltăm programul
de screening prin implicarea mai
multor medici și prin consultarea
mai multor persoane.
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„Omul, în adâncul inimii, aparține locului unde s-a născut.”
Tamási Áron
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Conectăm comunitățile din Ținutul Secuiesc
Am început construcția de drumuri în valoare de o sută de milioane de lei,
anunțul fiind făcut la începutul anului 2017, când Consiliul Județean Harghita sa angajat în această privință.
Pentru prima dată în ultimii nouă ani, lucrările au început deja în luna martie pe
mai multe tronsoane de drum.
Am asfaltat drumul județean 123D spre Sântimbru-Băi; în 2017, am modernizat
restul de patru kilometri ai tronsonului până la localitate.
În octombrie 2017, am predat tronsonul asfaltat al drumului județean 136A de
la Atia până la drumul național 13A. A necesitat multă muncă, dar anul trecut a
fost posibilă scoaterea investiției dintr-un impas de mai mulți ani, astfel că s-a
putut finaliza tronsonul de aproape cinci kilometri.
Avansăm frumos și la drumul de la Șoimoșu Mic (134A).
După o serie de obstacole, litigii, am readus din „minus infinit” cazul
modernizării tronsonului de legătură 123E dintre Delnița, Păuleni Ciuc și
Șoimeni. În toamna anului 2017, tronsonul de patru kilometri și jumătate
fusese deja asfaltat, iar stratul de rulaj așternut. Se preconizează că investiția
completă va fi finalizată până în vara anului 2018. Acesta este un angajament
mai vechi pe care îl îndeplinim.

Oferim accesibilitate atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietoni
Am lansat programul de construire a trotuarelor, așa cum a fost promis în
campania electorală din anul 2016. Primele căi pietonale au fost construite în
localitățile Zetea și Joseni.
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Alocăm aproape șase milioane de lei pentru întreținerea de vară a drumurilor
județene (pavaj, reparația și curățarea podurilor). Alocăm de asemenea,
aproape patru milioane de lei pentru asfaltare.

Fără un plan bun nu se poate construi
Ne reluăm vechile planuri și începem altele noi.
În ultimul an am început proiectarea tehnică a modernizării următoarelor
drumuri:
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Extindem lista serviciilor de sănătate disponibile la nivel local
Am reușit să se poată efectua intervenții medicale pe plan local, care până
acum au fost posibile doar la Târgu-Mureș. Au avut loc transplanturi de organe
și intervenții chirurgicale cerebrale!
După o lungă perioadă de stagnare, s-au înregistrat progrese în renovarea
Clădirii C a spitalului județean și se preconizează că lucrările vor fi finalizate în
acest an.
Am alocat o sumă semnificativă pentru achiziționarea de instrumente și
echipamente adecvate. Printre altele, am achiziționat un set complet de motor
chirurgical ortopedic-traumatic. De asemenea, spitalul a achiziționat
instrumente chirurgicale urologice, distribuitoare de perfuzie, aparate de ECG
de înaltă performanță, instrumente chirurgicale toracice, masă de examinare
ginecologică, instrumente laparoscopice și histeroscopice, sterilizatoare,
simulator de semne vitale, kit de instrumente neurochirurgicale. (Lista nu este
completă.)

În același timp, continuăm să construim locuințe pentru cadrele medicale,
patru noi apartamente sunt în construcție pentru a atrage noi medici specialiști
la Miercurea-Ciuc.
La începutul anului 2017, consiliul județean a distribuit spitalului suma necesară
pentru realizarea planului de renovare a policlinicii din Miercurea-Ciuc.
S-au efectuat lucrări semnificative la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș - am
renovat rețeaua de apă și a fost achiziționat un generator de electricitate.
Investițiile continue și raționale au contribuit semnificativ la extinderea
acreditării ambelor spitale care aparțin consiliului județean (spitalul județean și
spitalul din Tulgheș).
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Continuăm programele noastre de dezvoltare rurală
Sprijinim asociațiile profesionale prin oferte de finanțare: crescătorii de vite,
crescătorii de animale, fermierii, husarii, organizații turistice.

Facem agricultura atractivă pentru copii, prin organizarea de concursuri. În
programul Asociației de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita s-au
înscris 662 de elevi. Au fost distribuite 3.450 de pachete de semințe (salată,
morcovi, mazăre, dovlecel, ridichi).
Continuăm să promovăm produsele locale și tradiționale și să întărim mișcarea
„Produs secuiesc”.
În 2017, au fost modernizate șapte centre de colectare a laptelui din județ prin
subvenții ale Asociației de Dezvoltare Rurală - bugetul din acest an în valoare de
130.000 de lei a fost destinat finanțării asociațiilor pentru echiparea centrelor
locale de colectare a laptelui, pentru procurarea de mijloace de transportare a
laptelui, rezervoare de răcire, aparate de control al calității laptelui și programe
pentru înregistrarea cotelor de lapte. Am finanțat pregătirea specialiștilor oferim burse unităților de prelucrare a laptelui din județ.

Stimulăm turismul ecvestru
Evenimentele de călărie servesc la promovarea și susținerea unui stil de viață
tradițional și formează comunități. În acest context, îndemnăm administrațiile
locale să aloce fonduri care să sprijine aceste activități și să creeze o
monografie sportului ecvestru din Ținutul Secuiesc. Instituția noastră
subordonată, Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, urmărește și ajută la
punerea în practică a acestei idei.
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Suntem în măsură să ne arătăm puterea în București
Trebuie să găsim o modalitate pentru conviețuirea dintre oameni și carnivorele
mari. Inacțiunea autorităților în contextul atacurilor în serie a urșilor și a
daunelor provocate este inacceptabilă! Acest lucru a fost adus în atenția
conducerii de la București de nenumărate ori, de la președintele țării și primul
ministru, la ministrul mediului, precum și în atenția presei centrale. Solicităm
doar ce prevede constituția: garantarea siguranței vieții umane și a integrității
corporale. Oamenii să nu trebuiască să se teamă din cauza urșilor care umblă
prin localități!
Meetingul de la București din 5 iulie 2017 a adus un progres în acest domeniu,
am obținut din partea Ministerul Mediului emiterea unui ordinul de
intervenție. Cu toate acestea, consultările sunt în derulare cu autoritățile
locale, crescătorii de animale, asociațiile de vânători, precum și cu autoritățile
și organizațiile de mediu, și solicităm modificarea ordinului ministerial,
deoarece acesta nu rezolvă problema.
Încercăm cu sprijinul UE să găsim o cale pentru soluționarea problemei
daunelor materiale și corporale cauzate de animale sălbatice/urși. Borboly
Csaba pregătește un raport în aceast sens în cadrul Comitetului Regiunilor.
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Cultura este ambasadorul regiunii noastre
Prin ofertele noastre de finanțare
în domeniul culturii sprijinim
activitățile culturale ale ONG-urilor
din județ, programe precum
Festivalul de Jazz din Secuime,
Recrutarea husarilor din Ciucul de
Jos, Festivalul Cepei din Siculeni,
Întâlnirea Teatrelor de Amatori,
Mulțimea de artă populară de la
Lacu Roșu, a V-a ediție a
Festivalului Nostalgic de la Borsec,
Tabăra de dans a Ținutului
Secuiesc organizată la Ocna de Sus,
a V-a ediție a Cavalcadei de Toamnă a Muzicii, organizată la Odorheiu-Secuiesc.
Taberele noastre de creație transformă județul nostru într-un centru de artă de
care putem fi mândri. De asemenea, sprijinim achiziționarea de costume
populare: numai anul trecut am finanțat achiziționarea a 187 de costume
complete și 177 de articole de îmbrăcăminte complementare. Am îmbogățit
biblioteca județeană cu aproape patru mii de volume - biblioteca deține în
prezent aproape 200 de mii de volume!
Cele trei centre culturale regionale organizează și co-organizează aproape 200
de evenimente culturale în fiecare an. Un eveniment de excepție este Festivalul
de Muzică Veche din Miercurea Ciuc, la care participă și interpreți
internaționali, și care în 2017 a fost extins de la patru zile la nouă zile.
https://judetulharghita.ro/stiri/stiri-culturale.html
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Una dintre dovezile existenței Ținutului Secuiesc este stilul arhitectural
Ne-am continuat eforturile pentru
ocrotirea imaginii satului și în 2016,
la momentul actual am făcut
inventarul arhitectural în 17 localități
și elaborarea unei propuneri pentru o
autoritate de reglementare locală de
urbanism. În 2016, Consiliul Județean
Harghita a sprijinit prin alocarea
sumei de 600.000 de lei renovarea
și/sau
pentru
elaborarea
documentației de renovare a 14
monumente deținute de biserici, 3
aflate în proprietate privată și pentru renovarea unui monument deținut de o
asociație.
Porțile secuiești: bijuteriile Ținutului Secuiesc
Împreună cu Asociația pentru Județul Harghita, prin programul de renovare a
porților secuiești din județul Harghita am contribuit semnificativ la renovarea a
nouă astfel de porți. În cadrul programului vom reînnoi în continuare 14 porți
secuiești.
http://epitettorokseg.ro/index_ro.php
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„Fără trecut nu există viitor și cu cât ai un trecut mai bogat, cu atât mai
mult te poți agăța de viitor.”
Babits Mihály
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Încurajăm tinerii să învețe o meserie
În ultimul an, ne-am continuat activitățile pentru restabilirea prestigiului
educației profesionale, pentru adaptarea pregătirii profesionale la nevoile
pieței muncii, precum și consolidarea îndrumării corespunzătoare și orientării
în carieră a tinerilor.

În ultimul an, împreună cu instituția noastră subordonată, Agenția de
Dezvoltare Județeană Harghita, am acordat o atenție specială consolidării și
dezvoltării educației profesionale și formării profesionale în sistem dual, în
județ. Am încheiat acorduri de cooperare cu școlile profesionale și organizațiile
de antreprenori, care au avut ca rezultat:
✓ În anul școlar 2016-2017, Liceul Tehnologic „Székely Károly” din
Miercurea-Ciuc a început să organizeze clase cu specializări de
electrician, mecanic auto și mecanic de caroserie.
✓ Pe 6 iunie a acestui an, la Colegiul Tehnic „Bányai János” din OdorheiuSecuiesc, am predat cel mai modern atelier de instruire CNC din
Secuime.
✓ În data de 6 decembrie 2016, prin intermediul administrațiilor locale
am sprijinit următoarele școli profesionale prin redistribuirea TVA:
• Liceul Tehnologic „Székely Károly” din Miercurea Ciuc cu 44.850 lei
pentru echiparea atelierului electric;
• Liceul Tehnologic „Fogarasy Mihály” din Gheorgheni cu 30.000 lei
pentru instalarea atelierului de prelucrare a lemnului;
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• Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” din Ditrău cu 29.800 lei.
În acest an, prin administrația locală din Odorheiu-Secuiesc, 69.000 de lei au
fost alocați Liceului Tehnic Bányai János din Odorheiu Secuiesc pentru lucrări
de modernizare. https://judetulharghita.ro/stiri/invatamant-profesional.html

Nu doar să se predea, dar să și învățăm limba română!
O altă tematică importantă în domeniul educației, pe care Consiliul Județean
Harghita o subliniază constant, este tematica predării limbii române. În
colaborare cu instiuția noastră subordonată, Biblioteca Județeană „Kájoni
János”, pe 2 martie 2017 am predat bibliotecilor comunitare și școlare, precum
și pedagogilor claselor pregătitoare cartea lui Kibédi Nemes Ildikó, intitulată „Să
comunicăm jucându-ne – Beszéljünk játszva románul”, care poate, ca material
auxiliar, să contribuie la învățarea limbii române de către elevi.
Îndemnăm să se folosească toate mijloacele, inclusiv politice, în vederea
asigurării că limba și literatura română să fie predată la toate nivelurile școlare
pe baza unui curriculum specific și ca statul să ofere curricula și manuale
adecvate pentru învățarea în mod eficient a limbii române. Am prezentat
această problemă specială secretarului de stat pentru educație în data de 9 mai
2017, și ministrului educației, la 12 iunie, la București.
Lucrăm să avem un județ atractiv din punct de vedre antreprenorial
În prima lună de funcționare,
rata de utilizare a incubatorului
de afaceri - Harghita Business
Center din Odorheiu-Secuiesc,
deschis în anul 2017, este de
85%. Aici putem oferi un birou
complet echipat pentru 34 de
companii start-up; 25 de
companii s-au mutat deja în
clădire. Aproape optzeci de
oameni merg acum la muncă
zilnic. Majoritatea companiilor au profil IT, PR, contabilitate, sunt agenții
creative și de branding, precum și companii de proiectare.
Pentru centrul administrat și finanțat de Consiliul Județean Harghita și de
administrațiile locale din Odorheiu-Secuiesc și Dealu există o cerere
semnificativă în regiune. Consiliul județean ar susține construirea unui
incubator similar și în Miercurea Ciuc, pentru care există cerere și din partea
Asociației Înreprinzătorilor din Ciuc, precum și în Gheorgheni.
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Dezvoltăm Munții Harghita
Strategia de dezvoltare a Munților Harghita țintește 20 de unități
administrative cu 4 destinații turistice majore: Harghita Mădăraș, Harghita-Băi,
Băile Homorod, Sântimbru-Băi.
Strategia vizează 11 destinații turistice mai mici, 71 km de pârtii de schi, 3,7
hectare de snow-park și 400 km de trasee de drumeție.
Este în pregătire un plan urbanistic zonal pentru partea zonei CiomadBalvanyos (zona din jurul lacului Sfânta Ana) care aparține județului Harghita.
Atragem turiștii și încurajăm localnicii să meargă în excursii în județ
În 2016, prin cele 14 proiecte turistice implementate, au fost realizate
următoarele:
✓ 23 km traseu de bicicletă între Vf. Niergeș și Vf. Ghiurche;
✓ 100 km de trasee de drumeție:
• 14 km în Ținutul Sării
• 7 km la Lacu Roșu– renovarea podului la intrarea pârâului
Suhard
• 2 km la Lacu Roșu –Tiroliană pentru copii
• Traseu de drumeție de 25 km în zona Racu și Pogányvár
• 35 km – Vf. Niergheș – Valea Uzului–Vf. Rugat–Vf. Ghiurche
• 10 km în jurul Vf. Viscol (curățarea izvorului Vályú)
✓ Renovarea unei băi populare – baia tradiţională din Poiana Zânelor din
Borsec;
✓ Renovarea zonei izvorului de apă minerală din Băile Selters;
✓ 2 parcuri tematice;
✓ Muzeul satului de la Racu;
✓ Tabără internațională de drumeție de la Borsec;
✓ Tura de performanță „Erőss Zsolt” de la Gheorgheni.
De asemenea, serviciul nostru de salvare montană a reînnoit (în ultimul an) 600
de kilometri de trasee de drumeție (toate traseele primesc certificarea
ministerului și pot fi găsite în format digital):
www.salvamontharghita.ro; http://tracks.noip.info/hargita/).
Via ferrata de la Lacu Roșu a atras peste 3.000 de persoane de la predarea sa
din octombrie 2016.
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Au fost realizate trasee montane de bicicletă:
✓ 28 km între Harghita Mădăraș și Băile Harghita;
✓ 20 km între Vf. Niergheș și Vf. Rugat
Am început proiectarea a două noi centre de salvamont în Borsec și Băile
Tușnad.

Se deschid noi perspective în urma atragerii de fonduri UE
În cadrul proiectului RuralGrowth, cu implicarea reprezentanților asociațiilor,
organizațiilor și întreprinderilor mici și mijlocii din industria turistică din județul
Harghita, identificăm problemele locale și formulăm soluțiile posibile.
În cadrul proiectului INSiGHTS identificăm bunele practici internaționale în
turismul lent, verde și sănătos și explorăm potențialul acestora în județul
Harghita.
În cadrul proiectului PAC (Sprijin pentru măsurile de informare privind politica
agricolă comună), derulăm o campanie de informare privind producția de
alimente sănătoase și protecția mediului.
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Datorită proiectului CreArt, au fost deschise perspective de neimaginat în
trecut pentru talentele din județul Harghita, mulți artiști primind oportunitatea
de a se dezvolta prin intermediul vizitelor la partenerii noștri străini.
Prin proiectul CD-ETA, pe baza experienței internaționale, digitalizăm valorile
noastre naturale și culturale.

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din județul Harghita
Scopul proiectului este de a dezvolta și opera un sistem adecvat, modern și
durabil de gestionare a deșeurilor în județul Harghita, în conformitate cu
cerințele UE și de a elimina sau închide depozitele municipale care nu respectă
cerințele Uniunii Europene.
Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor își propune să contribuie la
protejarea activelor de mediu ale județului Harghita și la îmbunătățirea calității
vieții populației.
Toate localitățile din județ beneficiază de investițiile din proiect, cu excepția
orașului Odorheiu-Secuiesc.
85% din lucrări au fost finalizate în cadrul Programului Operațional de Mediu,
restul de 15% sunt în derulare și se finanțează prin Programul Operațional
Infrastructură Mare.
În prezent, sunt în curs de execuție două contracte cu finalizare până la 10
octombrie 2017 pentru construcția stațiilor de transbordare, și 30 noiembrie
2017 pentru drumurile de acces și lucrări civile. Contractul pentru căile de acces
și pentru lucrări civile pot fi finalizate până la termenul prevăzut.
Lucrările la construcția stației de transbordare din Miercurea Ciuc și a curții de
colectare selectivă voluntară vor fi finalizate în termenul stabilit. Documentele
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de lucru privind achizițiile publice de servicii (6 achiziții pubice) sunt finalizate și
pot fi publicate în SEAP în octombrie 2017.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2017, documentele de achiziție publică pentru
contractele de colectare și transport a deșeurilor din cele trei regiuni vor fi
transmise administrațiilor publice locale pentru consultare. Strângem
contribuțiile administrațiilor în documente și le redistribuim în vederea
adoptării prin hotărâri.
www.elhetojovo.ro

Acțiune transparentă și eficientă în slujba cetățenilor
O instituție publică mai eficientă
Am început să regândim funcționarea instituțiilor și a aparatelor noastre.
Considerăm că este important să analizăm cu atenție fiecare schimbare pe care
dorim să o implementăm. Aparatul consiliului județean a fost reorganizat
ultima dată în ianuarie 2017. Drept urmare, dacă la începutul anului 2016 erau
224 de angajați, la sfârșitul anului 2017 putem vorbi de 210 angajați. Vom
elimina o parte semnificativă din posturile vacante și vom analiza care pot fi în
continuare eliminate prin transformarea structurilor.
Alte măsuri și etape de restructurare:
✓ În 2017, am pus accent pe performanța individuală, angajamentele
individuale, delegarea și împărțirea responsabilităților și a început
elaborarea noilor fișe de post și a criteriilor de evaluare;
✓ Am redus numărul angajărilor/concursurilor;
✓ Spre deosebire de anii precedenți, cu scopul de a reduce numărul
personalului, aprobăm cererile de relocare și încurajăm pensionarea
anticipată pentru colegii eligibili;
✓ Avem în plan reorganizarea structurilor instituției (crearea de direcții în
locul direcțiilor generale, eliminarea posturilor vacante, posibile
lichidări ale locurilor de muncă cu performanță necorespunzătoare).
Ne străduim, cu ajutorul instrumentelor tehnologice moderne, să avem un grad
ridicat de transparență în instituția noastră. În acest scop, am creat un site web
cu
informații
privind
achizițiile
publice
(http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/) și un site web care oferă informații
privind investițiile în județul Harghita (http://investitii.hargitamegye.ro/).
Totodată, ajutăm organizațiile care aplică la programele de finanțare ale
Consiliului Județean Harghita cu site-ul http://palyazatok.hargitamegye.ro/ro/.
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Programul Lapte-corn și online!
Acordăm atenție sănătății copiilor noștri. Depunem eforturi constant ca
preșcolarii și școlarii să primească produse proaspete pentru gustare, motiv
pentru care, în parteneriat cu ate instituții, am creat o platformă online. 345
din cele 367 de instituții de învățământ din județ folosesc software-ul!
Dorim să ajutăm producătorii locali să evite în viitor situațiile nepotrivite și
imprevizibile, situații care au fost întâlnite de nenumărate ori în cazul
furnizorilor din alte județe. (https://judetulharghita.ro/stiri/program-laptecorn.html)
Harghita digitală– administrație online în județul Harghita
Unul dintre obiectivele principale ale portalului www.digitalishargita.ro este să
facă accesibilă, pe o singură platformă, toate opțiunile de administrație online
din județul Harghita, contribuind astfel la o administrație rapidă și la reducerea
birocrației instituționale în județ.
Pe lângă portal, Consiliul Județean Harghita a luat parte la implementarea a trei
proiecte care servesc la introducerea gestiunii electronice a registrelor agricole.

Informații suplimentare de interes public sunt disponibile la:
Web: https://www.facebook.com/hargitamegye/
Daune animale sălbatice: https://www.facebook.com/vadkarok/
Hargita TV: http://hargitatv.ro/
Blog: https://www.borbolycsaba.ro/
Comitetul Regiunilor:
https://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/
Consiliul Național al Consiliilor Locale:
https://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/rmdsz-orszagosonkormanyzati-tanacsa/
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www.judetulharghita.ro
530140, Piața Libertății nr. 5.
Miercurea Ciuc, Județul Harghita, România
Tel.: +40-266-207 700
Fax: +40-266-207 703
E-mail: info@judetulharghita.ro
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