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RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A 

JUDEŢULUI HARGHITA 
 
 

În aplicarea prevederilor art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din H.G. nr. 460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia Prefectului - 

Judeţul Harghita a realizat documentarea necesară şi a elaborat prezentul Raport privind 

starea generală economico - socială a judeţului Harghita, pe baza datelor furnizate de 

serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii publice din judeţ. 

 

 

PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI HARGHITA 

 
 
Aşezarea  
 

Judeţul Harghita este situat în partea centrală a Carpaţilor Orientali, fiind al 13 - lea ca 

mărime din România, având 6639 km2, reprezentând 2,8 % din teritoriul ţării. 

 Se învecinează cu judeţele Suceava la Nord, Neamţ şi Bacău la Est, Covasna şi 

Braşov la Sud şi Mureş la Vest. Datorită poziţiei sale, asigură legături rutiere şi feroviare 

între cele două mari regiuni geografice şi istorice - Transilvania şi Moldova. 

 Suprafaţa judeţului este străbătută de la nord-vest spre sud-est de două şiruri de 

munţi: în partea centrală se desfăşoară pe cca. 150 km lungime şirul munţilor vulcanici 

Călimani (2100 m) - Gurghiu (1778 m) - Harghita (1800 m), în partea estică se întinde 

şirul munţilor zonei cristalino-mezozoice şi a flişului cretacic - Bistricioarei (1689 m), 

Giurgeului (1575 m), Hăşmaşului (1792 m), Ciucului (1490 m) şi Nemirei. Cele două şiruri 

muntoase sunt despărţite prin depresiunile intramontane Bilbor, Borsec, ale Giurgeului, 

Ciucului şi Casinului. 

 În partea vestică a lanţului vulcanic relieful, prin intermediul unui vast platou 

vulcanic şi a unui şir de dealuri subcarpatice interne, coboară până în Podişul Târnavelor, 

situat în partea sud-vestică a judeţului, cuprinzând o parte din Depresiunea Transilvaniei. 
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Relieful 
 

 Relieful prezintă o mare varietate de forme şi altitudini, între înălţimi de peste 

2000 m (vârful Iezerul Călimanului 2031 m) şi de numai 400 m (în lunca Târnavei Mari). 

 Zonele montane se caracterizează prin existenţa de păduri şi pajşti naturale 

întinse, prin varietatea de resurse ale subsolului, prin aşezări umane permanente şi căi de 

comunicaţie relativ rare. 

 Zonele depresionare şi culoare de văi, reprezentate de luncile largi şi mlăştinoase 

ale râurilor, terase joase, creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea aşezărilor 

omeneşti şi a vieţii economice. 

 Zonele deluroase formează o unitate de relief alcătuită din depresiuni (Odorhei, 

Praid) şi dealuri, constituită din depozite sedimentare, în care râurile şi-au format văi 

adânci cu albii largi, însoţite uneori de terase. 

 Altitudinea medie a principalelor localităţi este prezentată în tabelul următor: 

 

Localitatea Altitudine (m) 
 

Miercurea Ciuc 655-725 

Odorheiu Secuiesc 500-550 

Gheorgheni 795-810 

Toplita 720-740 

Băile Tuşnad 620-650 

Borsec 930-960 

 

 
Reţeaua hidrografică 
 

 Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine bazinelor hidrografice ale râurilor Mureş 

(49,3%), Olt (32%) şi Siret (18,7%). 

 Apele de suprafaţă sunt drenate de cursurile superioare ale Mureşului, Oltului, 

Târnavelor, Homoroadelor, Bistricioarei, Bicazului, Trotuşului, Uzului şi Casinului. 

Lungimea totală a reţelei hidrografice  a judeţului este de cca. 2600 km.  

 Cursurile râurilor principale pe teritoriul judeţului, izvorând din zonele muntoase, 

au lungimi cuprinse între 45-95 km.  

 Râul Mureş, îşi are obârşia în masivul Muntele Negru (1538 m), drenează întreaga 

depresiune a Giurgeului pe o distanţă de 85 km, adunând afluenţii Belcina, Lăzarea, 

Ditrău, Şumuleu, Borzont, Gălăuţaş şi Topliţa de pe o suprafaţă totală de 1297 km2. 

Debitul mediu multianual al râului la ieşirea din judeţ este de 12 mc/s.  
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 Râul Olt izvorăşte din versantul vestic al Hşmaşului Mare la altitudinea de 1280 m 

şi străbate depresiunea Ciucului pe o lungime de cca. 85 km, părăsind teritoriul acestuia 

prin defileul de la Tuşnad. Suprafaţa bazinului de recepţie este de 1295 km, adunând 

afluenţii Lunca Mare, Mădăraş, Valea Mare, Frumoasa, Fişag şi Tuşnad. Debitul mediu 

multianual al râului la ieşirea din judeţ este de 9 mc/s.  

 Râul Bistricioara izvorăşte din flancul sud-estic al Munţilor Călimani, străbate  

judeţul pe o lungime de 49 km. Debitul mediu multianual al râului la ieşirea din judeţ este 

de 4,5 mc/s. 

 Râurile sunt alimentate în proporţie de cca. 70% din sursele de suprafaţă (ploi 42-

46% şi zăpezi 23-26%), iar restul din apele freatice şi subterane, încadrându-se în 

regimul de alimentare pluvio-nival de tip carpatic oriental. Debitele medii cele mai mari se 

înregistrează în luna aprilie, iar cele mai mici în luna ianuarie. 

 Râul Târnava Mare, afluent principal al Mureşului, izvorăşte din munţii Gurghiu, 

drenează apele (afluenţi mai importanţi: Şicasău, Ivo, Brădesti, Fernic şi Goagiu) de pe o 

suprafaţă de 1539 km2. Străbate teritoriul judeţului pe o lungime de 95 km, fiind cea mai 

lungă apă de suprafaţă din judeţ. La ieşirea din judeţ debitul mediu multianual al râului 

este de 8 mc/s. 

 Lacurile naturale ale judeţului ca geneză şi ca regim hidrologic prezintă 

particularităţi demne de remarcat. 

 Lacul Sfânta Ana este unicul lac vulcanic din România situat într-un crater din 

masivul muntos Ciomad, la altitudinea de 950 m. Suprafaţa lacului este de 19,5 ha, 

adâncimea maximă de 6,1 m. Lacul se alimentează numai din precipitaţii, având o 

mineralizare foarte scăzută.  

La nord-est de Lacul Sf. Ana, într-

un crater geamăn, la altitudinea de 

1050 m se află Tinovul Mohos, 

un lac colmatat şi acoperit cu 

vegetaţie de Sphagnum, care se 

întinde pe un areal de 80 ha.  

În urma unei prăbuşiri naturale de 

stânci care a barat apele Bicazului, 

a luat fiinţă cel mai mare lac de baraj natural din ţară, Lacul Roşu.  
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Acesta este situat la 983 m 

altitudine, cu o suprafaţă de 11.46 

ha şi adâncime maximă de 10,5 m, 

este înconjurat de stânci de calcar 

(Suhardul Mare 1506 m, Ucigaşul 

1407 m, Licas 1476 m). În aval de 

lac, apa râului Bicaz traversează 

Cheile Bicazului, una dintre cele 

mai frumoase monumente ale 

naturii din ţară. 

 Lacul Iezer situat în munţii Călimani, de origine glaciară, este situat la 

altitudinea de 1780 m, are o suprafaţă de 0,20 ha şi o adâncime de 3-5 m. 

 Lacurile artificiale din judeţul Harghita aparţin diferitelor categorii de folosinţă. 

 Acumularea Frumoasa asigură cca.50 % din volumul de apă potabilă necesară 

municipiului Miercurea Ciuc. Volumul total de acumulare este de 10,6 milioane mc. 

 Acumularea Zetea este cea mai mare construcţie hidrotehnică din judeţul 

Harghita, este situată pe râul Târnava Mare şi are un volum total de acumulare de 44 

milioane mc. Categoria de folosinţă este complexă: reţinerea viiturilor şi apărare împotriva 

inundaţiilor a localităţilor situate în valea râului Târnava Mare din judeţele Harghita şi 

Mureş, regularizarea debitului (constant de 1,2 mc/s în aval de acumulare), producerea de 

energie electrică şi - în planurile de perspectivă - alimentare cu apă. 

 Acumularea Mesteacănul, construită pe râul Olt, asigură apa potabilă pentru 

oraşul Bălan şi apa industrială pentru agenţii economici din Bălan. Volumul total de 

acumulare este de 0,858 milioane mc. 

  
 
Clima 
 

  Datorită aşezării şi condiţiilor de relief, o mare parte a judeţului aparţine ţinutului 

climatic al munţilor mijlocii. Orientarea aproximativ perpendiculară a unităţilor de relief 

faţă de direcţia dominantă - vestică - a circulaţiei atmosferice generale, existenţa treptelor 

de relief şi a şirului de depresiuni intramontane, imprimă condiţiilor climatice ale judeţului 

câteva particularităţi. 
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Ca urmare, în partea vestică se individualizează ţinutul cu climă continental moderată de 

deal, caracterizată prin veri calde, precipitaţii relativ bogate şi prin iernile reci. În zona cu 

climă de munte verile sunt răcoroase, precipitaţiile abundente şi iernile reci. 

 În depresiunile intramontane se evidenţiază un topoclimat specific, caracterizat 

prin frecvenţa mare a inversiunilor termice de iarnă şi nocturne, făcând parte dintre 

regiunile cele mai reci ale ţării.  

 Durata de strălucire a soarelui este între 1400-1500 ore anual.  

 Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este puternic influenţată de poziţia 

teritoriului faţă de calea maselor de aer. Astfel se explică cantitatea mai mare de 

precipitaţii din vestul judeţului, faţă de cele din depresiunile intramontane.  

 Vânturile sunt influenţate puternic de relief. Frecvenţa anuală cea mai mare o au 

vânturile din vest, nord-vest şi nord-est. În depresiunile intracarpatice predomină calmul, 

mai ales în perioadele de producere a fenomenului de inversiune termică. Vânturile de 

nord-vest au în general viteze mai mari, pe culmile munţilor ajungând până la 7-8 m/s, 

uneori producând intensificări până la 25-30 m/s.  
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1. STAREA ECONOMICĂ 
 

1.1. Evoluţia principalelor sectoare economice  

a) Industrie 

Indicii producţiei industriale în anul 2018 

Indicele producţiei industriale a înregistrat în anul 2018 o creştere de 1,9 %  

comparativ cu anul precedent.  

Pe parcursul anului 2018, în luna aprilie s-a înregistrat cea mai mare creştere a 

indicelui  producţiei industriale (+8,1 %) comparativ cu luna aprilie a anului precedent, iar 

cea mai mare scădere s-a înregistrat în luna septembrie (-3,6 %) comparativ cu aceeaşi 

lună a anului 2017. 

Indici valorici ai cifrei de afaceri din industrie în anul 2018 

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a înregistrat în anul 2018 o creştere 

de 2,1 %  comparativ cu anul precedent.  

Pe parcursul anului 2018, în luna mai s-a înregistrat cea mai mare creştere a 

indicelui  valoric  al cifrei de afaceri din industrie (+8,4 %) comparativ cu luna mai a 

anului precedent, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat în luna martie (-7,2 %) 

comparativ cu aceeaşi lună a anului 2017 . 

Cauze  

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, producţia industrială (serie brută) şi cifra de 

afaceri din industrie,  au crescut cu 1,9%, respectiv cu 2,1%  ca efect al creşterii 

industriei prelucrătoare, a producţiei şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer condiţionat cât şi a creşterii ratei inflaţiei. 

 

Contribuabilii existenţi la nivelul judeţului: 

Număr 
contribuabili 
administraţi 

Persoane fizice Persoane juridice 

2017 2018 2017 2018 

AJFP Harghita - 
Colectare 37.452 

3.647 
6.018 

6.151 

SFM Odorheiu 
Secuiesc 40.592 

5.066 
5.807 

5.988 

SFO Gheorgheni 11.638 
1.804 

2.530 
2.561 

SFM Topliţa 11.795 
861 

1.146 
1.191 

Total  AJFP 
Harghita 101.477 

 
101.396 15.501 

 
16.066 
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Modul de realizare a programului de încasări (valori nete), la bugetul consolidat al 
statului, defalcat pe fiecare unitate teritorială din subordinea AJFP Harghita, se prezintă 
astfel:                                                                            

 mii lei 

Nr. 
crt. 

Sursa de venit 

Încasări 
realizate          

2017                    
- mii lei - 

Încasări 
realizate         

2018                 
- mii lei - 

Procent 
de 

realizare 
2018/201

7 
% 

1. Total buget de stat 479.348 519.456 108,37 

2. Bugetul asig. soc. de stat 356.145 490.390 137,69 

3. 
Bugetul Fond naţ. unic de 
săn. 

175.079 235.137 134,30 

4. Bugetul asig. pt. şomaj 14.289 16.455 115,16 

 Total alte bugete 545.513 741.982 136,02 

TOTAL BUGET CONSOLIDAT                                                      1.024.861 1.261.438 123,08 

Situația comparativă a sumelor încasate in perioada 2016 – 2018 ( inclusiv Contribuabili Mijlocii 2016-2018) 

 
              În ceea ce priveşte recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general 

consolidat prin aplicarea modalităţilor de executare silită, se poate sublinia faptul că în 

condiţiile în care gradul de conformare a crescut în 2018,  numărul somaţiilor a înregistrat 

o scădere de 27,41% faţă de anul precedent dar încasările realizate în urma proprilor 

bancare a înregistrat o creştere, ceea ce denotă că se menţine trendul de creştere a 

încasărilor din propririle bancare, aşa cum se poate vedea şi în tabelul de mai jos: 

 

Executare silită (nr./lei) 2017 2018 

Harghita Nr. Valoare  Nr. Valoare  

Somaţii comunicate 43.001 398.333.647 31.215 365.098.230 

Sume încasate 38.374 60.059.971 24.518 39.708.425 

Popriri conturi bancare 13.732 186.170.927 12.667 131.830.143 

Încasări popriri conturi bancare 16.979 31.103.672 17.134 31.516.378 

Popriri terţi 1.614 67.348.450 1.995 29.795.382 

Încasări din popriri terţi 711 1.592.471 875 2.135.530 

Sechestre bunuri mobile 175 18.342.870 138 15.950.882 

Valorificări bunuri mobile 6 139.553 7 22.350 

Sechestre bunuri imobile 106 11.880.709 102 8.660.674 

Valorificări bunuri imobile 4 25.317 3 21.608 

Total măsuri executare silită 
aplicate  58.628 682.076.603 46.117 551.335.311 

Total încasări din executare silită 56.074 92.920.984 42.537 73.404.291 
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Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la nivelul  unităţile administrativ-teritoriale din judeţul 

Harghita se prezintă astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ  
teritorială 

Contul de executie 
Venit 2017 

Contul de executie 
Venit  2018 

1 JUDETUL HARGHITA 186.190.150 227.521.279 

2 MIERCUREA-CIUC 121.514.986 73.144.598 

3 ODORHEIU SECUIESC 101.566.619 54.970.395 

4 TOPLITA 38.642.905 23.448.705 

5 GHEORGHENI 40.533.861 23.333.255 

6 BAILE TUSNAD 4.148.985 4.056.878 

7 BALAN 10.090.651 7.445.898 

8 BORSEC 10.610.557 8.019.534 

9 CRISTURU SECUIESC 23.035.809 12.814.679 

10 VLAHITA 13.138.247 13.172.216 

11 ATID 4.399.753 2.811.320 

12 AVRAMESTI 4.525.008 2.663.985 

13 BILBOR 9.073.716 5.269.950 

14 BRADESTI 3.386.054 3.633.498 

15 CAPILNITA 7.063.130 4.337.157 

16 CICEU 5.380.148 4.739.403 

17 CIRTA 4.446.226 3.194.994 

18 CIUCSINGEORGIU 7.676.251 3.430.860 

19 CIUMANI 6.457.565 6.571.240 

20 CORBU 4.043.090 2.599.940 

21 CORUND 18.766.093 14.642.076 

22 COZMENI 6.710.668 3.002.381 

23 DANESTI 4.746.487 4.402.720 

24 DARJIU 2.676.928 3.945.552 

25 DEALU 7.764.409 9.072.744 

26 DITRAU 16.992.581 10.116.298 

27 FELICENI 5.072.778 3.471.251 

28 FRUMOASA 6.543.061 10.896.209 

29 GALAUTAS 6.184.502 5.290.927 

30 JOSENI 16.557.681 11.486.051 

31 LAZAREA 8.313.185 6.313.575 

32 LELICENI 3.458.641 2.525.982 

33 LUETA 5.728.161 8.944.493 

34 LUNCA DE JOS 9.132.449 9.202.532 

35 LUNCA DE SUS 7.020.116 3.513.134 

36 LUPENI 11.686.012 6.851.137 

37 MADARAS 8.422.414 4.108.553 

38 MARTINIS 5.040.301 5.781.567 

39 MERESTI 2.660.754 2.932.488 

40 MIHAILENI 5.899.165 3.361.957 

41 MUGENI 9.319.807 4.493.908 

42 OCLAND 2.629.103 1.278.614 
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Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ  
teritorială 

Contul de executie 
Venit 2017 

Contul de executie 
Venit  2018 

43 PAULENI CIUC 3.479.560 3.530.136 

44 PLAIESII DE JOS 5.465.669 3.318.991 

45 PORUMBENI 9.079.721 6.229.999 

46 PRAID 16.022.053 8.521.852 

47 RACU 4.158.745 2.585.033 

48 REMETEA 12.837.771 9.452.954 

49 SACEL 3.129.017 1.527.781 

50 SANCRAIENI 4.070.041 4.115.309 

51 SANTIMBRU 3.828.413 3.606.520 

52 SARMAS 6.873.772 7.589.648 

53 SATU MARE 4.451.861 3.178.660 

54 SECUIENI 3.905.888 2.331.978 

55 SICULENI 8.678.389 6.774.116 

56 SIMONESTI 5.792.916 6.710.088 

57 SINDOMINIC 8.327.706 7.087.325 

58 SINMARTIN 4.782.358 2.148.064 

59 SINSIMION 6.016.709 3.505.073 

60 SUBCETATE 8.327.236 6.582.718 

61 SUSENI 14.156.123 17.271.805 

62 TOMESTI 3.468.330 3.018.393 

63 TULGHES 7.837.087 5.824.439 

64 TUSNAD 5.650.362 7.735.815 

65 ULIESI 2.210.594 1.894.787 

66 VARSAG 3.511.342 4.284.018 

67 VOSLABENI 4.119.659 5.139.281 

68 ZETEA 14.492.015 14.642.663 

TOTAL 951.922.344 771.421.379 

 
 
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2017 şi 2018 

 

Nr. 
crt. 

 
CIF 

 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

Total Buget 
local 

Venit 2017 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 2017 

Total Buget 
local 

Venit 2018 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 
2018 

1 4245763 
JUDEŢUL 
HARGHITA 

251.802,22 311.802,22 250.971,82 282.971,82 

2 4245747 MIERCUREA-CIUC 122554,93 175.339,78 105.159,42 170.593,59 

3 4367558 
ODORHEIU 
SECUIESC 

109927,50 121.745,50 64.948,73 75.597,73 

4 4245178 TOPLITA 42714,68 48.714,68 28.800,14 34.800,14 

5 4245070 GHEORGHENI 43406,20 47.858,20 26.848,38 29.341,38 

6 4245348 BAILE TUSNAD 4232,34 6.007,34 10.755,43 12.011,43 

7 4367612 BALAN 11099,72 12.140,72 7.835,30 8.931,30 

8 4245380 BORSEC 10146,23 11.746,23 7.747,00 9.582,00 

9 4367647 
CRISTURU 
SECUIESC 

22283,50 29.990,50 16.689,19 26.888,19 
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Nr. 
crt. 

 
CIF 

 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

Total Buget 
local 

Venit 2017 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 2017 

Total Buget 
local 

Venit 2018 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 
2018 

10 4245224 VLAHITA 13070,80 14.058,80 13.959,94 14.959,94 

11 4367884 ATID 4356,50 5.157,20 3.059,00 3.798,00 

12 4367892 AVRAMESTI 5225,31 6.232,06 3.406,61 4.666,21 

13 4246092 BILBOR 9.140,83 10.840,83 5.483,48 8.673,48 

14 4367906 BRADESTI 3.277,50 3.737,50 7.140,00 7.686,00 

15 4367914 CAPILNITA 7.208,00 7.208,00 8.195,11 11.459,42 

16 16367667 CICEU 5.460,49 7.000,49 18.741,74 20.481,04 

17 4246122 CIRTA 4.310,55 5.988,39 3.908,38 4.439,96 

18 4246114 CIUCSINGEORGIU 8.393,00 11.754,00 4.645,42 9.445,02 

19 4367922 CIUMANI 7.585,10 8.914,10 9.503,76 10.443,20 

20 4612487 CORBU 3.741,00 4.807,00 2.487,32 3.299,50 

21 4246084 CORUND 22.638,70 25.892,79 24.276,65 31.276,58 

22 14597953 COZMENI 9.057,45 10.609,21 3.239,41 5.488,34 

23 4246157 DANESTI 4.900,38 6.234,38 7.298,46 8.260,26 

24 4367965 DARJIU 3.881,10 4.254,10 7.117,44 7.844,99 

25 4367930 DEALU 13.373,36 14.876,36 19.929,72 21.991,82 

26 4367957 DITRAU 25.393,20 25.543,20 25.570,88 28.822,28 

27 4367973 FELICENI 5.227,70 5.857,70 4.612,93 6.434,93 

28 4246173 FRUMOASA 9.134,48 9.662,48 10.745,21 10.795,21 

29 4367981 GALAUTAS 7.036,10 8.636,10 6.327,00 7.027,00 

30 4367990 JOSENI 36.660,00 36.961,00 35.250,40 42.086,40 

31 4368006 LAZAREA 21.259,01 23.851,01 17.216,04 21.611,46 

32 16363525 LELICENI 3.614,94 4.542,76 3.782,39 4.884,17 

33 4368014 LUETA 5.812,70 6.203,00 9.075,25 9.086,85 

34 4246211 LUNCA DE JOS 10.122,01 11.985,36 5.701,29 7.905,21 

35 4246220 LUNCA DE SUS 7.045,59 8.055,59 3.551,54 4.706,54 

36 4368049 LUPENI 14.730,20 16.267,20 19.913,00 26.096,00 

37 14596052 MADARAS 9.955,73 10.702,68 12.275,83 14.784,90 

38 4246238 MARTINIS 5.327,50 6.652,27 6.623,26 7.483,93 

39 4246246 MERESTI 3.345,50 3.966,50 3.308,00 3.713,00 

40 4246254 MIHAILENI 6.606,96 7.214,96 3.627,14 5.080,14 

41 4368065 MUGENI 14.291,64 14.437,68 16.955,43 19.462,25 

42 4368073 OCLAND 2.594,00 3.407,00 1.699,59 2.804,59 

43 4246262 PAULENI CIUC 3.694,90 4.217,60 6.988,30 7.495,20 

44 4368090 PLAIESII DE JOS 7.587,98 9.017,72 3.447,88 4.416,68 

45 16367675 PORUMBENI 11.296,75 11.311,75 15.339,50 20.529,50 

46 4368103 PRAID 15.646,92 17.414,30 9.124,23 16.994,03 

47 16373057 RACU 8.254,76 8.268,16 6.201,88 7.569,33 

48 4367655 REMETEA 20.662,84 21.671,64 16.564,74 19.925,98 

49 4367663 SACEL 3.545,00 4.376,00 1.713,00 1.788,00 

50 4246297 SANCRAIENI 3.950,60 5.428,60 4.126,09 6.042,39 

51 16363517 SANTIMBRU 5.633,30 5.994,30 10.736,30 11.678,30 

52 4367868 SARMAS 6.994,60 12.106,60 7.457,00 13.427,00 

53 16373065 SATU MARE 4.776,69 5.145,69 12.097,00 13.740,57 
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Nr. 
crt. 

 
CIF 

 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

Total Buget 
local 

Venit 2017 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 2017 

Total Buget 
local 

Venit 2018 

Total Buget 
local 

Cheltuieli 
2018 

54 4367671 SECUIENI 3.977,50 4.831,22 2.330,55 3.666,99 

55 4246270 SICULENI 16.103,42 16.105,80 10.600,96 12.842,44 

56 4367710 SIMONESTI 5.801,50 7.010,69 7431,9 8.629,56 

57 4245879 SINDOMINIC 8.626,72 10.046,42 9.863,83 11.492,99 

58 4245887 SINMARTIN 4.744,20 5.709,20 2.792,00 3.902,00 

59 4245909 SINSIMION 5.978,90 7.609,70 7.554,50 9.367,32 

60 4367698 SUBCETATE 8.670,25 10.170,25 7.408,00 9.108,00 

61 4367701 SUSENI 20.034,00 20.897,28 19.262,35 23.094,24 

62 15865574 TOMESTI 3.714,60 5.455,81 4.108,24 5.381,44 

63 4245933 TULGHES 7.546,87 8.440,87 5.858,88 7.387,88 

64 4245941 TUSNAD 5.676,20 9.170,20 7.942,68 11.548,68 

65 4367744 ULIESI 2.865,60 4.581,57 8.715,50 9.807,88 

66 4367752 VARSAG 4.988,86 5.515,24 4.579,78 5.172,86 

67 4612495 VOSLABENI 18.729,50 19.709,50 23.665,50 24.814,50 

68 4367779 ZETEA 24.775,60 26.940,60 26.328,03 32.913,62 

TOTAL 1.166.222,71 1.384.003,58 1.090.621,65 1.350.453,58 

 
 
În urma analizei privind veniturile realizate de către unităţile administrativ-teritoriale 

se poate concluziona că, în anul 2017 veniturile au fost de 951.922.344,00 lei iar în 

anul 2018 s-a înregistrat o scădere faţă de anul anterior, suma totală a veniturilor 

fiind de 771.421.37,00 lei. 

 

Consiliul Judeţean Harghita a înregistrat cel mai ridicat nivel al veniturilor din judeţ 

în anul 2018, respectiv 227.521.279,00 lei, în creştere semnificativă faţă de anul 2017 

când a înregistrat suma de 186.190.150,00, urmat de municipiul Miercurea Ciuc şi 

municipiul Odorheiu Secuiesc, ale căror venituri realizate în anul 2018 sunt în scădere faţă 

de anul anterior: de la 121.514.986,00 lei, respectiv 101.566.619,00 înregistrate în anul 

2017, la 73.144.598,00, respectiv 54.970.395,00 lei realizate în anul 2018. 
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Modul de realizare a indicatorilor specifici Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita utilizaţi de ANAF este 

prezentat în următorul tabel: 

Ind. Denumire 
Program 

anual 2018 
Denumire componenta 

2017  2018 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

F1a 
Gradul de realizare a programului 
de încasari venituri bugetare 
(valori nete) 

  
A - Realizări venituri bugetare (inclusiv sume 
si cote defalcate) (BS) sau Realizari venituri 
bugetare (BAS) 

1.024.860.699 1.261.437.574 

F1a 
Gradul de realizare a programului 
de incasari venituri bugetare 
(valori nete) 

  B - Program incasari 921.790.000 1.197.660.000 

F1a 
Gradul de realizare a programului 
de incasari venituri bugetare 
(valori nete) 

100,00 % % = (A/B)*100 111,18 105,33 

F2 

Diminuarea arieratelor 
recuperabile aflate în sold la finele 
anului precedent de raportare, 
pentru persoane juridice 

18.697.698 
lei 

A - Arierate recuperabile din categoria 
arieratelor aflate in sold la finele anului 
precedent persoane juridice (atat obligatii 
principale, cat si obligatii fiscale accesorii) la 
sfarsitul perioadei de raportare 

14.258.610 18.468.970 

F3 

Diminuarea arieratelor 
recuperabile aflate in sold la finele 
anului precedent de raportare, 
pentru persoane fizice 

7.868.117 
lei 

A - Arierate recuperabile din categoria 
arieratelor aflate in sold la finele anului 
precedent persoane fizice (atat obligatii 
principale, cat si obligatii fiscale accesorii) la 
sfarsitul perioadei de raportare 

8.429.091 
 

7.749.336 

F4 
Gradul de conformare voluntara la 
plata obligatiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăti partiale 

 

A - Sume incasate in termen, aferente 
sumelor declarate de la numitor (inclusiv 
plati anticipate si autocompensarile dinTVA, 
plati partiale) 

783.887.526 1.004.896.733 

F4 
Gradul de conformare voluntara la 
plata obligatiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plati partiale 

 
B - Sume declarate (de plata) cf. D 
100,101,112,103, 300 - rd 27, 710 

952.368.504 1.191.696.720 
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Ind. Denumire 
Program 

anual 2018 
Denumire componenta 

2017  2018 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

F4 
Gradul de conformare voluntara la 
plata obligatiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plati partiale 

85,00 % % = (A/B)*100 82.31 84,32 

F5 
Gradul de depunere voluntara a 
declaratiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

 
A - Declaratii depuse in termen, confom 
vectorului fiscal 

921.575 470.922 

F5 
Gradul de depunere voluntara a 
declaratiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

 
B - Declaratii asteptate conform vectorului 
fiscal 

973.654 500.550 

F5 
Gradul de depunere voluntara a 
declaratiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

96,00 % % = (A/B)*100 94.65 94,08 

F6 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, încasata in 30 
de zile, pentru persoane juridice 
(date din SIACF) 

 

A - Total stingeri efectuate in contul 
obligatiilor fiscale stabilite prin deciziile de 
impunere emise de activitatea de inspectie 
fiscala si cuprinse la numitor 

5.492.002 5.945.610 

F6 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, incasata in 30 
de zile, pentru persoane juridice 
(date din SIACF) 

 

B - Obligatiile fiscale suplimentare de plata 
constituie prin deciziile de impunere ale 
activitatii de inspectie fiscala cu termen de 
plata in luna de analiza, precum si obligatiile 
fiscale ramase neachitate din deciziile de 
impunere pe operioada de 30 zile 
calendaristice de la termenele de plata 

103.335.717 104.611.269 

F6 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, incasata in 30 
de zile, pentru persoane juridice 
(date din SIACF) 

 % = (A/B)*100 5,31 5,68 
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Ind. Denumire 
Program 

anual 2018 
Denumire componenta 

2017  2018 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

F7 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, incasata in 30 
de zile, pentru persoane fizice 
(date din SIACF/GOTICA) 

 

A - Total stingeri efectuate in contul 
obligatiilor fiscale stabilite prin deciziile de 
impunere emise de activitatea de inspectie 
fiscala si cuprinse la numitor 

655.525 842.693 

F7 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, incasata in 30 
de zile, pentru persoane fizice 
(date din SIACF/GOTICA) 

 

B - Obligatii fiscale suplimentare de plata 
constituite prin deciziile de impunere ale 
activitatii de inspectie fiscala cu termen de 
plata in luna de analiza, precum si obligatiile 
fiscale ramase neachitate din deciziile de 
impunere pe o perioada de 30 zile 
calendaristice de la termenele de plata 

2.806.943 5.519.773 

F7 

Rata de incasare a obligatiilor 
stabilite suplimentar de activitatea 
de inspectie fiscala, incasata in 30 
de zile, pentru persoane fizice 
(date din SIACF/GOTICA) 

 % = (A/B)*100 5,31 15,27 

 

 

Denumire 

Program 

anual 2017 
Denumire componenta 

 2016   2017 Grad de 
îndeplinire 

indicator fata de 
nivel planificat  

2017 
% 

2017 
realizat/20
16 realizat  

% 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

Gradul de realizare a programului de 
încasări venituri bugetare (valori nete) 

  

A - Realizări venituri bugetare (inclusiv sume şi 

cote defalcate) (BS) sau Realizări venituri 

bugetare (BAS) 

920.791.838 1.024.860.699   

Gradul de realizare a programului de 

încasări venituri bugetare (valori nete) 
  B - Program încasări 823.840.000 921.790.000   

Gradul de realizare a programului de 
încasări venituri bugetare (valori nete) 

100,00 % = (A/B)*100 111,77 111,18 111,18 ----- 
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Denumire 

Program 
anual 2017 

Denumire componenta 

 2016   2017 Grad de 
îndeplinire 

indicator fata de 
nivel planificat  

2017 
% 

2017 
realizat/20
16 realizat  

% 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

Diminuarea arieratelor recuperabile 
aflate în sold la finele anului precedent 

de raportare, pentru persoane juridice 

52.454.504 

A - Arierate recuperabile din categoria arieratelor 

aflate în sold la finele anului precedent persoane 
juridice (atât obligaţii principale, cât şi obligaţii 

fiscale accesorii) la sfârşitul perioadei de 
raportare 

------ 14.258.610 367,88 ----- 

Diminuarea arieratelor recuperabile 
aflate în sold la finele anului precedent 

de raportare, pentru persoane fizice 

9.952.942 

A - Arierate recuperabile din categoria arieratelor 

aflate în sold la finele anului precedent persoane 
fizice (atât obligaţii principale, cât şi obligaţii 

fiscale accesorii) la sfârşitul perioadei de 

raportare 

------ 8.429.091 118,08 ----- 

Gradul de conformare voluntara la 

plata obligaţiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăţi parţiale 

 

A - Sume încasate în termen, aferente sumelor 

declarate de la numitor (inclusiv plăţi anticipate 
şi autocompensările dinTVA, plăţi parţiale) 

745.042.167 783.887.526   

Gradul de conformare voluntară la 

plata obligaţiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăţi parţiale 

 
B - Sume declarate (de plată) cf. D 

100,101,112,103, 300 - rd 27, 710 
907.546.580 952.368.504   

Gradul de conformare voluntara la 

plata obligaţiilor fiscale (valoric), 
inclusiv plăţi parţiale 

85,00 % = (A/B)*100 82,09 82,31 96,84 100,26 

Gradul de depunere voluntară a 

declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

 
A - Declaraţii depuse în termen, conform 

vectorului fiscal 
913.182 921.575   

Gradul de depunere voluntară a 

declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 

 B - Declaraţii aşteptate conform vectorului fiscal 962.549 973.654   

Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 

impozite 

96,00 % = (A/B)*100 94,87 94,65 98,59 99,77 

Număr inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 

juridice 

  A - Număr inspecţii fiscale 250 249   

Număr inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 

juridice 

  
B - Număr inspectori activi (cu atribuţii de 
inspecţie fiscală la contribuabilii persoane 

juridice) 

26 27   
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Denumire 

Program 
anual 2017 

Denumire componenta 

 2016   2017 Grad de 
îndeplinire 

indicator fata de 
nivel planificat  

2017 
% 

2017 
realizat/20
16 realizat  

% 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

Număr inspecţii efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane 
juridice 

11,00 inspecţii/inspector = A/B 9,62 9,22 83,82 95,84 

Număr inspecţii efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane 
fizice 

  A - Număr inspecţii fiscale 59 60   

Număr inspecţii efectuate de un 

inspector la contribuabili persoane 
fizice 

  
B - Număr inspectori activi (cu atribuţii de 

inspecţie fiscală la contribuabilii persoane fizice) 
6 7   

Număr inspecţii efectuate de un 
inspector la contribuabili persoane 

fizice 

20,00 inspecţii/inspector = A/B 9,83 8,57 42,85 87,18 

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane juridice 

  A - Sume stabilite suplimentar 96.141.489 54.833.912   

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane juridice 

  
B - Număr inspectori activi (cu atribuţii de 
inspecţie fiscala la contribuabilii persoane 

juridice) 

26 27   

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare  a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane juridice 

3.000.000,00 lei/inspector = A/B 3.697.750 2.030.886 67,70 54,92 

Sume stabilite suplimentar pe 
inspector, urmare a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane fizice 

  A - Sume stabilite suplimentar 2.807.214 3.068.974   

Sume stabilite suplimentar pe 

inspector, urmare a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane fizice 

  
B - Număr inspectori activi (cu atribuţii de 
inspecţie fiscală la contribuabilii persoane fizice) 

6 7   

Sume stabilite suplimentar pe 

inspector, urmare a inspecţiilor fiscale 

la contribuabili persoane fizice 

500.000,00 lei/inspector = A/B 467.869 438.425 87,69 93,71 

Ponderea numărului deciziilor de 

impunere în total rapoarte de inspecţie 
fiscală încheiate la contribuabili 

persoane juridice 

 A - Număr decizii de impunere ------ 209   
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Denumire 

Program 
anual 2017 

Denumire componenta 

 2016   2017 Grad de 
îndeplinire 

indicator fata de 
nivel planificat  

2017 
% 

2017 
realizat/20
16 realizat  

% 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

Ponderea numărului deciziilor de 

impunere în total rapoarte de inspecţie 
fiscală încheiate la contribuabili 

persoane juridice 

 B - Număr rapoarte de inspecţie fiscală ------ 249   

Ponderea numărului deciziilor de 
impunere în total rapoarte de inspecţie 

fiscală încheiate la contribuabili 
persoane juridice 

90,00 % = (A/B)*100 ------ 83,94 93,27 ----- 

Ponderea numărului deciziilor de 

impunere în total rapoarte de inspecţie 
fiscală încheiate la contribuabili 

persoane fizice 

 A - Număr decizii de impunere ------ 59   

Ponderea numărului deciziilor de 
impunere în total rapoarte de inspecţie 

fiscală încheiate la contribuabili 
persoane fizice 

 B - Număr rapoarte de inspecţie fiscală ------ 59   

Ponderea numărului deciziilor de 

impunere in total rapoarte de inspecţie 
fiscala încheiate la contribuabili 

persoane fizice 

95,00 % = (A/B)*100 ------ 100,0 105,26 ----- 

Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor pentru care s-a modificat 

baza de impunere în total impozite, 
taxe şi contribuţii verificate la 

contribuabili persoane juridice 

  

A - Număr impozite, taxe, contribuţii verificate 

pentru care 
s-a modificat baza de impunere 

359 350   

Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor pentru care s-a modificat 

baza de impunere în total impozite, 
taxe şi contribuţii verificate la 

contribuabili persoane juridice 

  
B - Număr total impozite, taxe, contribuţii 
verificate 

392 405   

Ponderea impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor pentru care s-a modificat 

baza de impunere în total impozite, 

taxe şi contribuţii verificate la 

85,00 % = (A/B)*100 91,58 86,42 101,67 94,37 
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Denumire 

Program 
anual 2017 

Denumire componenta 

 2016   2017 Grad de 
îndeplinire 

indicator fata de 
nivel planificat  

2017 
% 

2017 
realizat/20
16 realizat  

% 

Valoare 
componenta 

Valoare 
componenta 

contribuabili persoane juridice 

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie 
fiscală, încasata în 30 de zile, pentru 

persoane juridice (date din SIACF) 

 

A - Total stingeri efectuate în contul obligaţiilor 

fiscale stabilite prin deciziile de impunere emise 
de activitatea de inspecţie fiscală şi cuprinse la 

numitor 

2.857.840 5.492.002   

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie 

fiscală, încasata în 30 de zile, pentru 
persoane juridice (date din SIACF) 

 

B - Obligaţiile fiscale suplimentare de plata 
constituie prin deciziile de impunere ale activităţii 

de inspecţie fiscală cu termen de plata în luna de 

analiză, precum şi obligaţiile fiscale ramase 
neachitate din deciziile de impunere pe perioada 

de 30 zile calendaristice de la termenele de plată 

198.769.788 103.335.717   

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie 

fiscală, încasata în 30 de zile, pentru 
persoane juridice (date din SIACF) 

 % = (A/B)*100 1,44 5,31  368,75 

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie 
fiscală, încasata în 30 de zile, pentru 

persoane fizice (date din 
SIACF/GOTICA) 

 

A - Total stingeri efectuate în contul obligaţiilor 

fiscale stabilite prin deciziile de impunere emise 
de activitatea de inspecţie fiscală şi cuprinse la 

numitor 

1.101.151 655.525   

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 
suplimentar de activitatea de inspecţie 

fiscală, încasată în 30 de zile, pentru 
persoane fizice (date din 

SIACF/GOTICA) 

 

B - Obligaţii fiscale suplimentare de plată 

constituite prin deciziile de impunere ale 
activităţii de inspecţie fiscală cu termen de plata 

în luna de analiza, precum şi obligaţiile fiscale 
rămase neachitate din deciziile de impunere pe o 

perioada de 30 zile calendaristice de la 

termenele de plată 

4.539.342 2.806.943   

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite 

suplimentar de activitatea de inspecţie 
fiscală, încasata în 30 de zile, pentru 

persoane fizice (date din 

SIACF/GOTICA) 

 % = (A/B)*100 24,26 23.35  96,25 
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b)  Agricultura 

 I. Sectorul vegetal 

 Din analiza efectuată la nivelul judeţului, evoluţia culturilor agricole în 

perioada menționată, prezintă o uşoară tendinţă de scădere atât la suprafața 

arabilă, cât şi la producţiile agricole în general, exceptând cultura de orz, porumb și sfeclă 

de zahăr.  

  O creştere semnificativă de 51,58% în anul 2018, comparativ cu 2017 poate fi 

observată la cultura de sfeclă de zahăr, fapt explicabil, având în vedere că subvenţia 

pentru această cultură este una dintre cele mai avantajoase comparativ cu alte culturi 

mari, dar şi a posibilităţii de procesare integrală a acesteia la fabricile de zahăr recunoscute 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Fabrica de zahăr Tereos România S.A. şi 

Fabrica de Zahăr Agrana România S.A.).  

 O creștere spectaculoasă a fost obţinută la producția de porumb boabe, 

unde, cu toate că suprafața de cultură a scăzut cu 13,63% față de anul precedent, 

producția totală a crescut cu 46,82%, fiind un an record pentru această cultură. 

 Cultura de cartof, o cultură cu tradiţie în judeţul Harghita, înregistrează o 

scădere de 9,09%, comparativ cu anul 2017, care a reprezentat un an record la 

producție, însă prețul de valorificare a acesteia a fost la 0,40 lei/kg, preț care nu a acoperit 

nici cheltuielile aferente înființării acestei culturi costisitoare. 

 De asemenea se poate constata din tabelul de mai jos o tendinţă ascendentă la 

producţia de plante de nutreț și a celor perene vechi și noi determinată pe fondul 

orientării fermierilor către asigurarea furajelor necesare creșterii animalelor din producţia 

proprie, dar și a tendinţelor pozitive manifestate în sectorul zootehnic privind creşterea de 

vaci de lapte, taurine pentru carne, etc.. 

 Scăderile/Creşterile înregistrate la toate tipurile de culturi au fost influenţate în 

mod direct de valoarea subvenţiilor acordate, de preţul de valorificare a acestora pe piaţa     

agro – alimentară, dar şi de fenomenele meteorologice care s-au produs pe parcursul 

anului 2018 (inundaţii, secetă, invazia lăcustelor, etc.). 

Producţiile totale pe categorii de plante şi suprafaţa cultivată cu acestea sunt cuprinse 

în următorul tabel: 

SPECIFICARE UM 2017 2018 % 

Cereale total suprafaţă ha 26.894 25.130 -6,55 

GRÂU+SECARĂ+TRITICALE - suprafaţă ha 13.694 13.800 0,77 

- producţie totală to 52.701 55.101 4,55 

ORZ TOAMNĂ - suprafaţă ha 300 450 50,00 
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SPECIFICARE UM 2017 2018 % 

- producţie totală to 1.059 1.485 40,22 

ORZOAICĂ PRIMĂVARĂ - suprafaţă ha 5.800 3.980 -31,37 

- producţie totală to 14.558 8.955 -38,48 

OVĂZ - suprafaţă ha 3.800 2.630 -30,78 

- producţie totală to 7.220 5.023 -30,42 

PORUMB - suprafaţă ha 3.300 2.850 -13,63 

- producţie totală to 13.530 19.865 46,82 

SFECLĂ DE ZAHĂR - suprafaţă ha 78 147 88,46 

- producţie totală to 3588 5.439 51,58 

CARTOFI - suprafaţă ha 8.250 7.500 -9,09 

- producţie totală to 216.975 180.375 -16,86 

LEGUME - suprafaţă ha 979 1.100 12,35 

- producţie totală to 12.865 14.025 9,01 

PLANTE DE NUTREŢ (anuale -  suprafaţă) ha 5.320 6.888 29,47 

- producţie totală to 91.496 203.364 122,33 

PERENE VECHI - suprafaţă ha 30.628 32.497 6,10 

- producţie totală to 353.269 389.694 10,31 

ALTE CULTURI suprafaţă ha 39 26 -33,33 

OGOARE NEÎNSĂMÂNŢATE ha 3.571 624 -82,52 

CALAMITĂŢI TOTAL (suprafețe afectate) ha 0 3.152 - 

CÂMP EXPERIMENTAL ha 0 0 0 

ARABIL TOTAL ha 75.759 73.912 -2,43 

 
 
  II. Sectorul zootehnic 

 
În sectorul zootehnic, în anul 2018 faţă de anul precedent efectivele de bovine, și 

ovine  înregistrază în ansamblu o uşoară scădere, iar cele de păsări şi porcine o creștere 

importantă.  

Dinamica efectivelor de animale (bovine, ovine, caprine, porcine și păsări) este 

influențată de piața de desfacere care se caracterizează printr-o fluctuație mare de la an la 

an. Nesiguranța în valorificarea producției de lapte, (vacă, oaie, capră) și lipsa personalului 

pentru îngrijirea vacilor de lapte a determinat scăderea efectivului de vaci pentru lapte, în 

schimb cererea pentru carne existentă pe piaţa de profil a dus la creșterea efectivelor de 

bovine pentru carne, fapt ce explică orientarea fermierilor către producţia de carne.  

Astfel, în perioada analizată, producția de lapte de vacă a scăzut aproape cu 

5%, iar cea de carne a crescut cu 43,52 %. 
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Tabel:Indicatori economici în zootehnie 

Indicatori UM Total 2017 Total 2018 
2017 / 2018     

% 

BOVINE TOTAL din 
care: 

cap 93.912 86.273 91.87 

- vaci+ juninci cap 61.995 58.120 93.75 

- producţia totală de lapte hl 2.163.600 2.093.589 96.76 

- producţia totală de 
carne viu 

tone viu 9.148 13.129 
143.52 

 

PORCINE TOTAL din 
care: 

cap 17.520 22.664 129.36 

- scroafe + scrofiţe cap 1.793 1.857 103.57 

- prod. totală de carne tone viu 2.677 1.249 46.66 

OVINE + CAPRINE 
TOTAL din care: 

cap 274.768 255.717 93.07 

- oi+mioare cap 222.429 197 561 88.82 

- producţia totală de 
carne viu 

tone viu 3.661 3.798 103.74 

- producţia totală de lână tone 499 534 107.01 

- producţia totală de lapte 
de oaie şi capră 

hl 175.637 159.765 90.96 

PĂSĂRI OĂTOARE  din 
care: 

cap 302.633 309.811 102.37 

- găini cap 289.838 297.272 102.56 

- producţia totală de ouă 
de pasăre 

mii 
bucăţi 

49.396 57.421 116.25 

- producţia totală de 
carne de pasăre 

tone viu 106 103 97.17 

 
 

III. Forme de sprijin 
 

Noua Politică Agricolă Comună (PAC) menţine parteneriatul dintre fermieri şi 

societatea europeană în ansamblul ei şi are drept ţinte: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a fermierilor prin susţinerea creşterii productivităţii 

agricole şi asigurarea valorificării produselor provenite din acest sector; 

 introducerea unui management sustenabil al resurselor naturale în acord cu 

schimbările climatice;  

 menţinerea viabilităţii zonelor şi a peisajelor specifice mediului rural;   

 dezvoltarea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă specifice acestei 

ramuri economice. 

Măsurile stabilite în cadrul strategiilor de dezvoltare din acest sector urmăresc 

punerea în aplicare a obiectivelor stabilite prin noua politică agricolă şi anume stimularea 

forţei de muncă din mediul rural, diminuarea exodului acesteia spre mediul urban sau 
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străinătate, a antreprenoriatului şi a lanţurilor alimentare locale. În acest sens au fost 

concepute două instrumente financiare dedicate finanţării activităţilor/acţiunilor/investiţiilor 

din mediul rural - Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), menite totodată să contribuie la modernizarea 

fermelor şi a produselor provenite de la acestea, dar şi la dezvoltarea altor sectoare 

economice non -  agricole în mediu rural, pe lângă cel agricol şi agroalimentar. 

 Totodată sunt implementate programe specifice pentru susţinerea agriculturii în 

condiţii dificile, cum ar fi zonele montane, dar şi a tinerilor fermieri în primii cinci ani de 

activitate în acest domeniu. 

La nivel naţional transpunerea în practică a obicetivelor PAC este asigurată prin 

intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, a 

instrumentelor de aplicare aferente acestuia (strategii/programe de finanţare) şi a 

instituţiilor publice cu atribuţii specifice în acest domeniu: Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului şi Inspecţia Naţională pentru Calitatea 

Seminţelor. 

La nivelul judeţului aplicarea politicilor agricole comune reprezintă o preocupare 

constantă a instituţiilor publice judeţene cu atribuţii în acest domeniu, fapt reflectat în 

continuare. 

  APIA – Centrul Judeţean Harghita, responsabilă la nivelul județului Harghita cu 

gestionarea fondurilor comunitare provenite din Fondul European pentru Garantare 

Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), 

respectiv din bugetul de stat, dar şi a schemelor de plată, a măsurilor de sprijin, a 

organizat şi în anul 2018 întâlniri de informare cu privire la condiţiile de accesare a 

acestora, în 6 localităţi ale judeţului, pentru a facilita depunerea documentaţiilor aferente 

diferitelor scheme de sprijin/plată: Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc, Gheorgheni, 

Miercurea-Ciuc, Topliţa şi Sânmartin. La aceste întâlniri au luat parte fermierii mari, 

reprezentanţi ai composesoratelor şi reprezentanţi ai consiliilor locale.  

 În perioada de referinţă se constată o scădere a numărului cererilor unice de 

plată, deşi suprafaţa de teren agricol pentru care s-a solicitat subvenţii de la APIA a 

crescut de la aproximativ 180.120 ha cât era în anul 2017, la 181.140 ha în anul 2018. 
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Situaţia compartivă a cererilor unice de plată 2017/2018: 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire centru 

 

 
Număr cereri unice de 

plată 

2018 2017 

1.  Centru Local Sânmartin  2.960 2.969 

2. Centru Local Topliţa  2.591 2.649 

3.  Centru Local Miercurea-Ciuc  6.704 6.795 

4.  Centru Local Gheorgheni  4.142 4.094 

5.  Centru Local Odorheiu-Secuiesc  5.663 5.626 

6.  Centru Local Cristuru-Secuiesc  3.190 3.154 

7. Centru Judeţean (Biroul autorizare plăţi) 346 331 

8. Centru județean – SMS (pentru schema - 
Zoothenie)  884 

 
905 

Total judeţul Harghita  26.480 26.515 
 

Situaţie comparativă a cererilor depuse pe suprafaţă în judeţul Harghita în 

campaniile 2007- 2018:  

 

Campania 

Număr cereri 
depuse pentru 

plăţi pe 
suprafaţă 

Suma 
aprobată LEI 

Suma 
aprobată 

EURO 

Suprafaţă 
solicitată 

(ha) 

2007 27.858 60.356.758 17.100.971 193.320 

2008 27.964 129.481.043 34.524.373 178.632 

2009 27.925 158.105.632 37.340.654 178.478 

2010 29.082 179.749.403 46.636.601 185.158 

2011 29.697 233.096.492 54.298.352 185.377 

2012 30.520 237.282.079 54.565.038 193.685 

2013 31.092 257.211.383 57.754.692 193.510 

2014 31.292 252.379.802 56.794.044 198.330 

2015 25.632 288.940.658 65.137.370 178.137 

2016 25.720 284.312.964 63.540.623 173.440 

2017 26.515 181.610.906 39.691.278 180.126 

2018* 26.480   181.140 
 

Notă: Cererile fermierilor sunt digitizate in IPA-ONLINE în procent de 100%. 
 
 

Până la data de 31.12.2018, pentru campania 2018, au fost autorizate la plata finală 

cererile a 21.279 de fermieri, valoarea totală a acestora fiind de 47.100.000 euro. 
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Număr de cereri depuse în Judeţul Harghita în perioada 2007 -2018:  
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IV. Măsuri de sprijin finanțate din F.E.G.A. și F.E.A.D.R. 

 

În cursul anului 2018 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură– Centrul 

Județean Harghita prin Serviciul Măsuri Specifice a autorizat la plată cereri finanțate din 

F.E.G.A., F.E.A.D.R. și din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Reg(UE) 1306/2013, Reg(UE) 1307/2013, Reg(UE) 

1308/2013. Schemele de plată finanţate din cele două fonduri, dar şi din bugetul de stat 

vor face obiectul următorului subcapitol. 

 
A. Scheme de plată finanțate din F.E.G.A. și F.E.A.D.R. 

 

Actele normative pe baza cărora au fost transpuse în legislația națională măsurile 

de sprijin finanțate integral/parțial din Fondul European pentru Garantare Agricolă 

(F.E.G.A.). respectiv Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) 

sunt: 

- O.U.G. 3/2015 – Ordonanță de urgență pentru aprobarea schemelor de plăţi care 

se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din 

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură; 

- O.M.A.D.R.619/2015 - ORDIN al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru 

aprobarea criteriilor de eligibilitate. condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. 

precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de 

dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020;  

- H.G. 443/2017 – Hotărâre privind aprobarea Programului național apicol pentru 

perioada 2017-2019, precum și a normelor de aplicare a acestuia şi a valorii 

sprijinului financiar; 

- O.U.G. 96/2002. - Ordonanță de Urgență privind furnizarea laptelui în instituțiile 

școlare. respspectiv Ordin privind acordarea de ajutoare comunitare pentru 

furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate copiilor din instituțiile școlare; 
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- H.G .1628/2008 Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a OUG 96/2002; 

- O.U.G. 24/2010 –  Ordonanță  de  Urgență  privind  implementarea  programului 

de încurajare a consumului de fructe în şcoli, cu modificările și completările           

ulterioare; 

- O.M.A.D.R. 704/2014 – Ordin pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind 

măsura 215 plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a) – Plăți în favoarea 

bunăstării porcinelor și pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor; 

- Ordonanţa 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene;  

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

 
Sinteza gestionării cererilor, respectiv plăţi acordate din F.E.G.A. şi F.E.A.D.R.  
fermierilor din judeţul Harghita (măsuri non -IACS) - anul 2017 – 2018: 

*Notă: 50% din sumele acordate potrivit HG 443/2017 provin din Bugetul de Stat,  iar 50 % din F.E.G.A. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
schemă de plată 

Număr act 
normativ 

Număr 
cereri 

depuse 
Campania 

Nr. cereri 
plătite/ 

autorizate 

Plăți 
efectuate/ 

sume 
autorizate 

(LEI) 

1 
Cerere unică de 
plată (numai sector 
zoo) 

O.M.A.D.R. 
619/2015 

884 2018 
În curs de 
autorizare 

În curs de 
autorizare 

2 
Cerere unică de 
plată (numai sector 
zoo) 

O.M.A.D.R. 
619/2015 

897 2017 897 
Cereri 

autorizate 

3 
Programul național 
apicol -2017-2019 
– anul 2017* 

H.G. 443/2017 64 2018 64 423.621 

4 
Programul ”Lapte 
în școli” – cerere 
de actualizare 

O.U.G. 96/2002 1 2017-2018 1 nu este cazul 

5 
Programul ”Lapte 
în școli” – cerere 
de plată 

O.U.G. 96/2002 2 2016-2017 2 3.096.834 

6 Bunăstare păsări – 
cerere de plată 

PNDR 2007-2013 
Măsura 2.1.5b 

1 2018 1 408.941 

7 Bunăstare păsări – 
decont justificativ 

PNDR 2007-2013 
Măsura 2.1.5b 

4 2018 4 nu este cazul 

8 

Cerere de 
actualizare – 
Programul ”Fructe 
în școli” 

OUG 24/2010 1 2017-2018 1 nu este cazul 
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Sprijin financiar acordat din bugetul de stat 

 

Potrivit actelor normative care reglementează Politica Agricolă Comună există 

posibiltatea efectuării de plăți către fermieri și din bugetul de stat (ajutoare de stat), însă 

doar dacă aceste ajutoare sunt notificate în prealabil Comisiei Europene. Astfel, la nivel 

naţional cadru legal de autorizare la plată din bugetul de stat a cererilor beneficiarilor de 

ajutoare de statcuprinde următoarele acte normative: 

 Legea 247/2005 – Titlul XI – Renta viageră; 

 O.M.A.D.R. 1229/2013 – Ordin pentru aprobarea Procedurilor specifice de 

implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea 

ajutorului de stat pentru motorină utilizată în agricultură, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 H.G. 1174/2014 – privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură; 

 O.M.A.D.R. 1727/2015 – ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru 

aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a 

formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei 

la motorina utilizată în agricultură; 

 H.G. 1179/2014 - HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în 

sectorul creşterii animalelor; 

 O.M.A.D.R. 911/2016 – Ordin privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea 

producției de lapte precum și a modului de acordare a acestora. 

 

 

Sinteza măsurilor de sprijin finanțate din bugetul de stat prin bugetul MADR 

acordate fermierilor din Județul Harghita 

(măsuri non - IACS) – anul 2018 

 

Nr. 

crt. 

Denumire schemă de 

plată 

Nr. act 

normativ 

Nr cereri de 

plată depuse 
Campania 

Nr. cereri 
plătite/ 

autorizate 

Plăți 
efectuate/sume 

autorizate (LEI) 

1 

Cereri de acord prealabil 
pentru decontare acciză 

la motorină utilizată în 

agricultură - 2017 

HG 1174/2014 

OMADR 
1727/2015 

507 2018 507 nu este cazul 

2 

Cereri de plată pentru 

decontarea accizei la 
motorină utilizată în 

agricultură – T1-3 2017 

HG 1174/2014 
OMADR 

1727/2015 

775 2018 775 1.204.137 

3 
Cereri de plată pentru 
decontarea accizei la 

motorină utilizată în 

HG 1174/2014 
OMADR 

1727/2015 

201 2018 201 799.198 
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 Judeţul Harghita dispune de 320.243 ha de pajişti, din care 154.525 ha 

păşuni şi 165.718 ha fâneaţă, deţinând cea mai mare suprafaţă de pajişti din 

ţară conform raportului statistic din 2017.  

Întreţinerea corespunzătoare şi exploatarea acestora la adevărata lor valoare 

economică se află în directă corelaţie cu întocmirea de către fiecare autoritate publică 

locală din judeţ a amenajamentelor pastorale conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi a H.G. 1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea acesteia. 

  La nivelul judeţului Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Harghita (DAJ) 

coordonează activitatea grupului de lucru, format din reprezentanţi ai Camerei de Comerţ, 

ai Oficiului Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita şi ai direcţiei, care 

are ca sarcină finalizarea amenajamentelor pastorale deţinute de cele 65 de unităţi 

administrativ-teritoriale care au pajişti permanente (două localităţi, Bălan şi Băile Tuşnad, 

nu deţin astfel de suprafeţe).  

Până la finalul anului 2018, cumulat cu anul 2017 au fost finalizate şi recepţionate 

un număr de 59 de amenajamente pastorale, pentru o suprafaţă de 285.375 hectare, 

ceea ce reprezintă 90,77% din totalul unităţilor administrativ teritoriale care au solicitat 

întocmirea documentaţiei aferente. 

agricultură – T4-2016 

4 Rentă viageră agricolă 

Legea 

247/2005 - 

Titlul XI 

154 2017 186* 212.782 

5 
Rentă viageră agricolă – 
cerere de 

reanalizare/moștenitor 

Legea 

247/2005 - 

Titlul XI 

38 2017 38 nu este cazul 

6 

Cerere de acord 

prealabil pentru ajutor 
de stat pentru 

ameliorarea raselor de 
animale -2018 

HG 1179/2014 2 2018 2 nu este cazul 

7 
Cereri de plată – 

ameliorarea raselor de 
animale –anul 2018 

HG 1179/2014 10 2018 10 963.235 

8 
Cereri de plată – 

ameliorarea raselor de 
animale – anul 2017 

HG 1179/2014 2 2017 2 131.198 
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c) Turism 
 

Situaţia judeţului Harghita din punctul de vedere al geografiei turismului poate fi 

considerată avantajoasă şi datorită faptului că are un rol de punte de legătură în 

prezentarea atracţiilor din zona Moldovei şi Transilvaniei de Sud. Aşezarea geografică, 

pădurile frumoase şi variate de molidişuri, brădet, făgete, gorunet şi amestecuri de tot 

felul conferă  Harghitei un loc inedit în peisajul silvestru al ţării. Varietatea reliefului, 

multitudinea punctelor de atracţie naturală, rarităţile naturii, ariile naturale protejate, 

izvoarele de ape minerale, mofetele, mina de sare de la Praid, constituie o înzestrare 

naturală, care permite, practic, promovarea tuturor  formelor de turism - balnear, 

recreativ, de drumeţie, de vânătoare, rural, sportiv, ecumenic, afaceri, tranzit.  

Cele peste 1000 de izvoare de apă minerală captate, mina de sare de la Praid cu 

calităţile curative deosebite, bioclima Borsecului, mofetele şi izvoarele câtorva localităţi, 

fac ca judeţul Harghita să ocupe un loc important în peisajul turistic al ţării.  

În anul 2018 structurile de cazare turistică din judeţul Harghita au găzduit un număr 

de 215.405 turişti, cu 15.116 turişti mai mult faţă de anul 2017, respectiv 200.289 turişti. 

Cei mai mulţi dintre aceştia au optat petru cazarea la:   

 hoteluri 51,0% (109840 turişti) în anul 2018 şi 50,8% (101815 turişti) în anul 

2017; 

 pensiuni agroturistice 18,7% (40387 turişti) în anul 2018 şi 17,9% (35920 turişti) 

în anul 2017. 

 pensiuni turistice 18,4 % (39528 turişti) în anul 2018 şi 18,8% (37563 turişti) în 

anul 2017;  
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Cel mai ridicat indice de utilizare netă a locurilor de cazare s-a realizat în luna 

august, atât în anul 2018 (38,7%) cât şi în anul 2017 (38,1%), urmat de lunile iulie şi 

iunie. 

Zonele cele mai frecventate de turişti au fost zona Ciuc (Harghita Băi, Tuşnad Băi) şi 

zona Gheorgheni (Lacu Roşu). 
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(2015-2017: date revizuite)

 
 

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de 
structuri 

 
 număr 

Tipuri de structuri de primire turistică 2015* 2016 2017* 2018 

Total 357 371 409 434 

Hoteluri 24 24 24 24 

Hosteluri 5 7 8 8 

Hoteluri apartament : : : 1 

Moteluri 5 5 5 4 

Vile turistice 4 4 4 4 

Cabane turistice 16 17 15 14 

Bungalouri 10 10 10 28 

Sate de vacanţă : : : 1 

Campinguri 2 2 2 2 

Popasuri turistice 1 1 1 1 

Căsuţe turistice 12 12 14 13 

Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 3 2 

Pensiuni turistice 97 98 98 92 

Pensiuni agroturistice 178 188 225 240 
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Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire 
turistică 

 
 locuri 

Tipuri de structuri de primire turistică 2015* 2016 2017* 2018 

Total 8547 8931 9280 8889 

Hoteluri 2086 2089 2087 2103 

Hosteluri 169 240 263 263 

Hoteluri apartament : : : 21 

Moteluri 219 219 219 169 

Vile turistice 135 135 135 135 

Cabane turistice 405 456 397 411 

Bungalouri 64 64 64 64 

Sate de vacanţă : : : 13 

Campinguri 69 69 69 69 

Popasuri turistice 26 26 26 26 

Căsuţe turistice 422 422 438 423 

Tabere de elevi şi preşcolari 212 212 212 145 

Pensiuni turistice 1921 2001 1966 1855 

Pensiuni agroturistice 2819 2998 3404 3192 

 
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune pe tipuri de structuri de primire 

turistică 
 
 număr locuri-zile 

Tipuri de structuri de primire turistică 2014 2015* 2016* 2017* 

Total 2002102 2102799 2316951 2472258 

Hoteluri 711438 719839 735766 746259 

Hosteluri 54500 52470 76849 94445 

Hoteluri apartament : : : 7014 

Moteluri 65962 64970 64548 46720 

Vile turistice 55966 29560 31290 32262 

Cabane turistice 76473 96313 107963 132507 

Bungalouri 4648 4872 4640 4712 

Sate de vacanţă : 25382 34404 31598 

Campinguri : 4061 : : 

Popasuri turistice 9842 9490 9330 9490 

Căsuţe turistice 10547 17073 20957 18380 

Tabere de elevi şi preşcolari 27539 31565 31872 32735 

Pensiuni turistice 441308 457533 475193 485831 

Pensiuni agroturistice 543879 589671 724139 830305 
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 Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică, pe tipuri de structuri şi tipuri de turişti 

 
  număr persoane 

Tipuri de structuri de 
primire turistică 

Tipuri de turişti 2014 2015* 2016* 2017* 

Total 
Total 124224 157659 183725 205537 

Români 93801 119630 136240 155914 

Hoteluri 
Total 59453 78766 89136 100280 

Români 45407 60691 67775 76987 

Hosteluri 
Total 3355 3805 5809 5573 

Români 2919 3076 4351 4377 

Hoteluri apartament 
Total : : : 1535 

Români : : : 1370 

Moteluri 
Total 2147 2217 1984 1596 

Români 1496 1707 1223 1382 

Vile turistice 
Total 3625 3163 4552 5475 

Români 3327 2662 4053 5264 

Cabane turistice 
Total 5739 7637 7668 8293 

Români 4003 5289 5186 5843 

Bungalouri 
Total 78 27 37 66 

Români 40 20 18 26 

Sate de vacanţă 
Total : 1477 1018 1082 

Români : 993 412 754 

Campinguri 
Total : 128 : : 

Români : 128 : : 

Popasuri turistice 
Total 27 37 : 14 

Români 27 31 : 14 

Căsuţe turistice 
Total 137 535 821 261 

Români 121 323 645 153 

Tabere de elevi şi preşcolari 
Total 1767 2578 2134 2681 

Români 1718 2385 1900 2457 

Pensiuni turistice 
Total 25966 30237 36094 39064 

Români 20111 23847 27017 30328 

Pensiuni agroturistice 
Total 21930 27052 34472 39617 

Români 14632 18478 23660 26959 

 
Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri şi tipuri de 

turişti 
  număr 

Tipuri de structuri de primire 
turistică 

Tipuri de 
turişti 

2014 2015* 2016* 2017* 

Total 
Total 329750 417129 470255 488269 

Români 255353 323359 353433 368192 

Hoteluri 
Total 183561 223109 244582 237710 

Români 151737 185006 201962 190886 

Hosteluri 
Total 8974 11076 12178 14905 

Români 7237 8290 8141 10808 

Hoteluri apartament 
Total : : : 1762 

Români : : : 1551 

Moteluri 
Total 3918 4003 3928 2805 

Români 2406 2868 2159 2292 

Vile turistice 
Total 8163 10177 8705 13611 

Români 7441 8435 7776 13122 
Cabane turistice Total 13814 17339 19630 19811 
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  număr 

Tipuri de structuri de primire 
turistică 

Tipuri de 
turişti 

2014 2015* 2016* 2017* 

Români 9222 11621 12511 13114 

Bungalouri 
Total 191 69 81 189 

Români 101 48 28 52 

Sate de vacanţă 
Total : 5238 3639 4449 

Români : 2999 1359 2864 

Campinguri 
Total : 446 : : 

Români : 446 : : 

Popasuri turistice 
Total 56 55 : 28 

Români 56 49 : 28 

Căsuţe turistice 
Total 442 1762 1985 1008 

Români 410 1051 1464 708 

Tabere de elevi şi preşcolari 
Total 5387 9353 8267 9800 

Români 5173 8615 7556 9105 

Pensiuni turistice 
Total 52172 65927 80766 80182 

Români 38074 48233 53283 55600 

Pensiuni agroturistice 
Total 53072 68575 86494 102009 

Români 33496 45698 57194 68062 

 
Activitatea de turism în cadrul Centrului de agrement Izvoru Mureşului – 

Vila Hăşmaş 

În scopul de a atrage cât mai mulţi turişti în judeţ, demnă de menţionat este şi 

activitatea desfăşurată de Centrul de agrement Izvoru Mureşului – Vila Hăşmaş a Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita. În cursul anului 2018 accentul s-a pus 

îndeosebi pe perioadele de vacanţe ale elevilor şi studenţilor, care reprezintă vârful de 

sezon. 

Primiri 

În anul 2018 la Centrul de agrement Izvoru Mureşului – Vila Hăşmaş, au fost cazaţi 

un număr de 583 de turişti, numărul înnoptărilor fiind de 1.866. 

 Numărul total al turiştilor în perioada ianuarie – iunie 2018:                                         

176(copii) + 1 (însoţitor) = 177 

    Numărul total al turiştilor în perioada iulie – septembrie 2018:                                        

264 (copii) + 22 (însoţitor) = 286 

          Numărul total al turiştilor în perioada septembrie – decembrie 2018 şi 

Revelionului(2018/2019): 106 + 4 (turişti) = 110 

Trimiteri 

 Prin profilul său, Compartimentul pentru Tineret, pe lângă primirile în centrele de 

agrement, efectuează şi trimiterile în alte locaţii din ţară, potrivit ofertei centralizate a 

locaţiilor proprii şi a celor acreditaţi. 
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În anul 2018 destinaţia pe care s-au contractat în special cererile, a fost litoralul 

românesc în locaţii acreditate. Astfel, compartimentul de tineret, a reuşit să trimită un 

număr de 40 de copii în tabere cu caracter social la – CA New Pardise (DJST Constanţa) şi 

un număr de 58 copii împreună cu însoţitorii la CA 2 MAI şi CA 2 Luminiţa.( Anexa 2) 

 Ca de altfel în fiecare an, înainte de începererea sezonului de vară, s-au efectuat 

reparaţiile necesare pentru întreţinere, au fost achiziţionate obiecte de inventar şi 

materiale consumabile, pentru a asigura confortul şi condiţiile corespunzătoare pentru 

primirea turiştilor în tabără. 

 

Situaţia primirilor în anul 2018 la Centrul de agrement Izvoru Mureşului 

 
Situaţia cazărilor la Centrul de agrement Izvoru Mureşului “Vila Hăşmaş” în perioada  ianuarie-decembrie 2018 
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De la Până la 

2018.04.07 2018.04.09 16 0 0 2 32 0 0 33 1056 Excursie 
Jud. 

Harghita 

2018.04.12 2018.04.15 30 0 0 3 90 0 0 33 2970 Excursie 
Jud. 

Harghita 

2018.04.24 2018.04.25 27 0 0 1 27 0 0 33 891 Excursie 
Jud. 

Harghita 

Total aprilie 73 0 0 6 149 0 0   4917     

2018.04.29 2018.05.01 10 0 0 2 20 0 0 33 660 Excursie 
Jud. 

Harghita 

2018.05.04 2018.05.06 30 0 0 2 60 0 0 33 1980 curs 
Jud. 

Harghita 

2018.05.11 2018.05.13 20 0 0 2 40 0 0 33 1320 Excursie 
Jud. 

Harghita 

2018.05.18 2018.05.21 10 0 0 3 30 0 0 33 990 Excursie Ungaria 

Total mai 70 0 0 9 150 0 0   4950     

2018.05.31 2018.06.03 17 0 0 3 51 0 0 33 1683 curs 
Jud. 

Harghita 

2018.06.15 2018.06.17 16 0 0 2 32 0 0 33 1056 Excursie 
Jud. 

Harghita 

Total iunie 33 0 0 5 83 0 0   2739     

Total 
ianuarie-
iunie 

  176 0 0 20 382 0 0   12606     

2018.07.02 2018.07.06 30 3 0 4 120 12 0 33 3960 
Tabără 

tematica 
DJST 

Harghita 

2018.07.09 2018.07.14 34 3 0 5 170 15 0 33 5610 
Tabără 

handicap 
DJST 

Harghita 

2018.07.16 2018.07.21 30 3 0 5 150 15 0 33 4950 
Tabara 
sociala 

DJST 
Harghita 

2018.07.23 2018.07.28 28 2 0 5 140 10 0 33 4620 
Tabără 
sociala 

DJST 
Harghita 

Total iulie  122 11 0 19 580 52 0   19140     

2018.08.06 2018.08.12 30 3 0 6 180 18 0 33 5940 
Tabara 

nationala 
Din tara 
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Situaţia cazărilor la Centrul de agrement Izvoru Mureşului “Vila Hăşmaş” în perioada  ianuarie-decembrie 2018 
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De la Până la 

2018.08.14 2018.08.18 30 3 0 4 120 12 0 33 3960 
Tabara 
odihna 

DJST 
Harghita 

2018.08.27 2018.09.02 30 3 0 4 120 12 0 33 3960 
Tabara 

tematica 
DJST 

Harghita 

Total august 90 9 0 14 420 42 0   13860     

2018.09.07 2018.09.09 30 2 0 2 60 4 0 33 1980 Proiect 
DJST 

Harghita 

2018.09.20 2018.09.23 22 0 0 3 66 0 0 33 2178 Proiect 
DJST 

Harghita 

Total septembrie 52 2 0 5 126 4 0   4158     

Total iunie-septembrie 264 22 0 38 1126 98 0   37158     

2018.10.12 2018.10.14 40 4 0 2 80 8 0 40 3200 Excursie 
DJST 

Harghita 

2018.10.19 2018.10.22 40 0 0 3 120 0 0 40 4800 Excursie 
DJST 

Harghita 

2018.11.16 2018.11.18 26 0 0 2 52 0 0 40 2080 Excursie 
DJST 

Harghita 

Total octombrie- 
decembrie 106 4 0 7 252 8 0   10080     

Total 01 ianuarie – 
decembrie 2018 

546 37 0 65 1760 106 0   59844     

Total  ianuarie – 
decembrie 2018 

583       1866             

 
Situaţia trimiterilor pe timpul vacanţei de vară 2018 
 

 
Situaţia trimiterilor - tabăra persoanelor cu dizabilităţi 

 

Perioada 
nr. 
zile 

nr 
pers. 

nr. 
înnoptări 

destinaţia 

09.07.-14.07.2018 5 34 170 CA IZVORU MURESULUI-VILA HASMAS 

21.08.-26.08.2018 5 20 100 CA 2 MAI-Constanta 

29.08-03.09.2018 5 18 90 CA 2 MAI-Constanta 

29.08.- 03.09.2018 5 20 100 CA Luminita - Constanta 

Total  92 460  

 
Situaţia trimiterilor - tabăra socială 

 

Perioada 
nr. 
zile 

nr 
pers. 

nr. 
înnoptări 

destinaţia 

16.07.-21.07.2018 5 30+3 150+15 CA IZVORU MURESULUI-VILA HASMAS 

23.07.-28.07.2018 5 28+2 140+10 CA IZVORU MURESULUI-VILA HASMAS 

29.08.-03.09.2018 5 40+4 200+20 CA  NEW PARADISE -Constanta 

Total  98+9 490+45  

TOTAL  190+9 950+45  
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1.2. Amenajarea teritoriului, urbanism şi locuinţe, servicii publice 

de gospodărie comunală 

a) Urbanism şi amenajarea teritoriului 

Scopul activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului la nivelul judeţului 

Harghita  a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

    a) dezvoltarea economică  şi socială  echilibrată în condiţiile respectării specificului 

fiecărei zone; 

    b) ameliorarea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 

    c) gestionarea responsabilă  a  resurselor  naturale  şi  protecţia mediului înconjurător; 

    d)   utilizarea raţională a teritoriului; 

    e) asigurarea unei locuiri corespunzătoare cerinţelor şi  nivelului de dezvoltare a 

societăţii; 

    f) asigurarea esteticii  compoziţionale  în  realizarea cadrului construit şi amenajarea 

cadrului natural din localităţi; 

    g) protejarea  populaţiei, cadrului  natural şi  construit  contra poluării, riscurilor 

naturale şi tehnologice previzibile; 

    h) protejarea, conservarea şi acordarea statutului corespunzător de valoare 

monumentelor culturii şi naturii. 

 
De menţionat este faptul că din totalul de 67 de localităţi existente în judeţul  

Harghita, 5 dintre acestea se află în imposibilitate de a constitui structuri de specialitate 

pentru urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Pentru activitatea în acest domeniu Consiliul Judeţean Harghita, prin Arhitectul şef 

al judeţului, acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile 

depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea 

autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor 

care nu au constituite încă structuri de specialitate.  

În ceea ce priveşte Planurile Urbanistice Generale localităţile din judeţul Harghita 

au fie P.U.G. - uri valabile, fie P.U.G.- uri aflate în procedura de reactualizare. Toate 

localităţile judeţului depun eforturi pentru identificarea resurselor financiare necesare 

procedurilor de reactualizare.  

În acest domeniu, la nivel judeţean Consiliul Judeţean Harghita deţine un rol 

primordial în activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
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Situaţia privind documentele eliberate de către Consiliul Judeţean Harghita şi care intră direct în aria sa de 

competenţă în anul 2018 comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel: 

 

Anul 

CERTIFICATE DE URBANISM AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE  
Nr. avize 

emise 
pentru 

construcţii 
monumente 

istorice 

 
Nr. avize 
emise de 

Arhitect şef 
pentru 

documentaţii 
de urbanism 

Nr. sesizări 
primite/sol
uţionate în 
domeniul 
disciplinei 

în 
construcţii 

Total 

Terenuri 
care 

depăşesc 
limita unui 

U.A.T 

Extravilan 
comune fără 
structură de 
specialitate 

Nr. cereri 
comune fără 
structură de 
specialitate 

 
 

Total 

Terenuri 
care 

depăşesc 
limita unui 

U.A.T 

Extravilan 
comune fără 
structură de 
specialitate 

Nr. cereri 
comune fără 
structură de 
specialitate 

2017 188 22 12 136 44 11 4 24 10 28 17 

2018 164 12 11 141 56 6 3 46 7 21 6 
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            b)  CONSTRUCŢII  LOCUINŢE 

 

În anul 2018 au fost eliberate un număr  de 361 autorizaţii de construire pentru clădiri 

rezidenţiale cu 7 mai puţin faţă de anul precedent. Cele mai multe autorizaţii au fost eliberate 

în luna  mai ( 48 în anul 2017 şi 43 în anul 2018). 

 

 

 

 

 

În anul 2018 au fost terminate un număr de 250 locuinţe, cu 16  locuinţe  mai mult faţă 

de anul 2017. (date furnizare de Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita). 
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C) Servicii comunitare de utilităţi publice  

În conformitate cu prevederile Legii 51/2006 – Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

Publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile comunitare de utilităţi 

publice sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin, care asigură satisfacerea 

nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor 

locale, cu privire la: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

e) salubrizarea localităţilor; 

f) iluminatul public; 

g) alimentarea cu gaze naturale; 

h) transportul public local de călători. 

Ca urmare a centralizării bazelor de date colectate prin mijloacele susamintite, s-au elaborat 

umătoarele situaţii referitoare la serviciile publice comunitare de utilităţi publice din judeţul Harghita, 

pentru anul 2018: 

 

I. Alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, 

canalizarea şi evacuarea apelor pluviale 

Principalul operator în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, în anul 2018 a fost S.C. 

HARVIZ S.A. Conform datelor publicate de A.N.R.S.C. pe site-ul oficial, operatorii licenţiaţi în domeniul 

alimentării cu apă şi canalizare din judeţul Harghita sunt: 

Nr. crt. Denumire operator Domeniul Licenţa 

1.  
AQUA NOVA HARGITA SRL 

Odorheiu Secuiesc 

alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 2926/31.07.2014 clasa 2 

Valabilă până la data de 31.07.2019 

2.  HARVIZ SA Miercurea Ciuc 
alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Licenţă nr. 3407/29.09.2015 clasa 2 
Valabilă până la data de 29.09.2020 

3.  REDISZA SA Remetea 
alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 3201/02.04.2015 clasa 3 

Valabilă până la data de 02.04.2020 

4.  
AQUA CĂLIMANI SRL 

Toplița a 

limentare cu apă şi 

de canalizare 

Licenţă nr. 3480/23.11.2015 clasa 3 

Valabilă până la data de 23.11.2020 

5.  
SUNNYGLOBE SRL 
Odorheiul Secuiesc 

alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Licenţă nr. 3293/19.05.2015 clasa 3 
Valabilă până la data de 19.05.2020 

6.  
ECKEN KOZMU SRL 

Sâncrăieni 

alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 3058/28.11.2014 clasa 3 

Valabilă până la data de 28.11.2019 

7.  
GOSCOM LUPENI SRL 

Lupeni 
alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Licenţă nr. 3008/02.10.2014 clasa 3 
Valabilă până la data de 02.10.2019 

8.  
AQUA SIC HEVIZ SRL 

Sântimbru 
alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Licenţă nr. 3721/19.05.2016 clasa 3 
Valabilă până la data de 19.05.2021 

9.  
MATRIXCOMP SRL FILIALA 

FÂTÂNELE Fântânele 

alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 3671/25.04.2016 clasa 3 

Valabilă până la data de 25.04.2021 

10.  MATRIXCOMP FILIALA alimentare cu apă Licenţă nr. 3961/16.05.2017 clasa 3 
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DUMBRĂVENI SRL 
Dumbrăveni 

şi de canalizare Valabilă până la data de 16.05.2022 
 

11.  

MATRIXCOMP SRL FILIALA 

SÂNTANA DE MUREȘ 
Sântana de Mureș 

alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 4011/02.08.2017 clasa 3 

Valabilă până la data de 02.08.2022 
 

12.  

SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APA, 
CANALIZARE, 

SALUBRIZARE Bălan 

alimentare cu apă 
şi de canalizare 

Licenţă nr. 3992/17.07.2017 clasa 3 
Valabilă până la data de 17.07.2022 

 

13.  COMUNA VOȘLĂBENI canalizare 
Licenţă nr. 3474/23.11.2015 clasa 3 

Valabilă până la data de 23.11.2020 

14.  
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

TUŞNAD SRL Băile Tuşnad 

alimentare cu apă 

şi de canalizare 

Licenţă nr. 3931/12.04.2017 clasa 3 

Valabilă până la data de 12.04.202 

15.  Compania Aquaserv S.A. 
Alimentare cu apă 

şi canalizare 
Licenţă nr. 3727/08.06.2016, clasa 1 
Valabilă până la data de 23.11.2021 

 
Distribuţia operatorilor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, la nivelul 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita este ilustrată în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

U.A.T. 

Tipul 

U.A.T. 

Denumire operator / 

furnizor / prestator al 

serviciilor de alimentare cu 
apă 

Denumire operator / 
furnizor / prestator al 

serviciilor de canalizare 

1.  Miercurea Ciuc municipiu S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

2.  Odorheiu Secuiesc municipiu S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

3.  Gheorgheni municipiu SC Gospodărie Orăşenească SA  
SC Gospodărie Orăşenească 

SA  

4.  Topliţa municipiu S.C. "Aqua Călimani" S.A. S.C. "Aqua Călimani" S.A. 

5.  Cristuru Secuiesc oraş Compania Aquaserv S.A. Compania Aquaserv S.A. 

6.  Bălan oraş 
Serviciul Public de alimentare cu 

apa, canal, salubrizare 
Serviciul Public de alimentare 

cu apa, canal, salubrizare 

7.  Băile Tuşnad oraş 
S.C. Gospodărie Comunală 

Tuşnad S.R.L. 

S.C. Gospodărie Comunală 

Tuşnad S.R.L. 

8.  Borsec oraş S.C. Romaquaprest S.A. S.C. Romaquaprest S.A. 

9.  Vlăhiţa oraş Harviz S.A. Harviz S.A. 

10.  Atid comună fără operator fără operator 

11.  Avrămeşti comună S.C. Aquaserv SRL S.C. Aquaserv S.R.L. 

12.  Bilbor comună fără operator fără operator 

13.  Brădeşti comună Harviz SA Harviz SA 

14.  Căpâlniţa comună 
Comuna Capilnita, Serviciul 

public de apa  
fără operator 

15.  Cârţa comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

16.  Ciceu comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

17.  Ciucsângiorgiu comună fără operator fără operator 

18.  Ciumani comună 
Serviciul Public Apă și 

Canalizare Ciumani 

Serviciul Public Apă și 

Canalizare Ciumani 

19.  Corbu comună fără operator fără operator 

20.  Corund  comună Comuna Corund Comuna Corund 

21.  Cozmeni comună S.C. Harviz S.A. fără operator 

22.  Dăneşti comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

23.  Dârjiu comună fără operator fără operator 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Tipul 
U.A.T. 

Denumire operator / 

furnizor / prestator al 
serviciilor de alimentare cu 

apă 

Denumire operator / 

furnizor / prestator al 

serviciilor de canalizare 

24.  Dealu comună Primăria Dealu fără operator 

25.  Ditrău comună S.C. Redisza S.A. S.C. Redisza S.A. 

26.  Feliceni comună S.C. Harviz S.A. fără operator 

27.  Frumoasa comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

28.  Gălăuţaş comună 
S.C. Gospodărie Orăşenească 

S.A. Gheorgheni 

serviciul de canalizare nu 
este delegat, se asigură 

întretinerea acestuia de către 

UAT 

29.  Joseni comună 
S.C. Gospodărie Orăşenească 

S.A. Gheorgheni 
Comuna Joseni 

30.  Lăzarea comună fără operator S.C. Redisza S.A. 

31.  Leliceni comună S.C.Harviz S.A. S.C. Harvíz S.A. 

32.  Lueta comună fără operator fără operator 

33.  Lunca de Jos comună fără operator fără operator 

34.  Lunca de Sus comună fără operator fără operator 

35.  Lupeni comună S.C. Goscom Lupeni S.R.L. S.C. Goscom Lupeni S.R.L. 

36.  Mădăraş comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

37.  Mărtiniş comună S.C. Harviz S.A. Comuna Mărtiniş 

38.  Mereşti comună Comuna Mereşti fără operator 

39.  Mihăileni comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

40.  Mugeni comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

41.  Ocland comună Comuna Ocland fără operator 

42.  Păuleni Ciuc comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A 

43.  Plăieşii de Jos comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

44.  Porumbeni comună S.C. Compania Aquaserv S.A. S.C. Compania Aquaserv S.A. 

45.  Praid comună Harviz SA Harviz SA 

46.  Racu comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

47.  Remetea comună S.C. Redisza S.A. S.C. Redisza S.A. 

48.  Săcel comună fără operator fără operator 

49.  Sâncrăieni comună S.C. Ecken Kozmu S.R.L. S.C. Ecken Kozmu S.R.L. 

50.  Sândominic comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

51.  Sânmartin comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

52.  Sânsimion comună S.C. Harviz S.A. fără operator 

53.  Sântimbru comună Aqua Sic Heviz S.R.L. Aqua Sic Heviz S.R.L. 

54.  Sărmaş comună S.C. Redisza S.A. Comuna Sărmaş 

55.  Satu Mare comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

56.  Secuieni comună S.C. Compania Aquaserv S.A. fără operator 

57.  Siculeni comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

58.  Şimoneşti comună S.C. Compania Aquaserv S.A. fără operator 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Tipul 
U.A.T. 

Denumire operator / 

furnizor / prestator al 
serviciilor de alimentare cu 

apă 

Denumire operator / 

furnizor / prestator al 

serviciilor de canalizare 

59.  Subcetate comună fără operator fără operator 

60.  Suseni comună 
SC. Gospodăria Comunală S.A. 

Gheorgheni 
Comuna Joseni 

61.  Tomeşti comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

62.  Tuglheş comună fără operator Comuna Tulgheş 

63.  Tuşnad comună 
S.C. Gospodărie Comunală 

Tuşnad S.R.L. 
fără operator 

64.  Ulieş comună Comuna Ulieș fără operator 

65.  Vărşag comună Comuna Vărşag fără operator 

66.  Voşlăbeni comună fără operator Comuna Voşlăbeni 

67.  Zetea comună S.C. Harviz S.A. S.C. Harviz S.A. 

 
Referitor la gradul de acoperire al serviciilor de alimentare cu apă, din cele 67 de 
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, din care 9 oraşe şi municipii şi 58 
comune: 

 un număr de 14 UAT - uri nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu 

apă; 

 un număr de 11 UAT – uri deţin sisteme de alimentare cu apă inadecvate, 

învechite, cu pierderi semnificative de apă sau debit limitat; 

 un număr de 42 UAT – uri utilizează sisteme de alimentare cu apă sigură, 

monitorizată de DSP Harghita.  

Gradul de acoperire al sistemelor de alimentare cu apă la nivel de judeţ

14

1142

UAT-uri care NU au sistem centralizat de

alimentare cu apă

UAT-uri care deţin sisteme de alimentare cu

apă inadecvate

UAT-uri care deţin sisteme de alimentare cu

apă sigură

În ceea ce priveşte serviciile de canalizare: 

 un număr de 19 UAT - uri nu beneficiază de sistem centralizat de canalizare; 

 un număr de 2 UAT – uri deţin doar parţial sisteme centralizate de canalizare 

(sistemul acoperă doar o parte din satele care alcătuiesc comuna respectivă); 

 un număr de 10 UAT – uri deţin sisteme centralizate de canalizare, învechite, 

cu randament scăzut, nefuncţionale sau care nu au fost date încă în folosinţă; 

 un număr de 36 UAT – uri utilizează sisteme centralizate funcţionale de 

canalizare.  
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Gradul de acoperire al sistemelor de canalizare la nivel de judeţ

19

2

10

36

UAT-uri care NU au sistem
centralizat de canalizare

UAT-uri care deţin parţial
sisteme centralizate de
canalizare

UAT-uri care deţin sisteme de
canalizare inadecvate

UAT-uri care utilizează
sisteme de canalizare
funcţionale

 

Lungimea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, pe oraşe/municipii şi comune, 

se prezintă astfel: 

A) Reţelele de apă: 

o Lungime reţele de apă la nivelul oraşelor şi municipiilor din judeţ: 513,73 km 

o Lungime reţele de apă la nivelul comunelor: 836,37 km 

o Lungime reţele de apă la nivel de judeţ: 1350,10 km 

B) Reţelele de canalizare: 

o Lungime reţele de canalizare la nivelul oraşelor şi municipiilor din judeţ: 320,68 km 

o Lungime reţele de canalizare la nivelul comunelor: 686,79 km 

o Lungime reţele de canalizare la nivel de judeţ: 1007,47 km 

 

513.73

836.37

320.68

686.79

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Lungime reţea de alimentare cu apă la nivelul

municipiilor şi oraşelor

Lungime reţea de canalizare la nivelul municipiilor şi

oraşelor

Lungimea reţelelor de apă şi canalizare la nivel de judeţ

 
Situaţia pe unităţi administrativ-teritoriale în care este asigurat serviciul public de 

alimentare cu apă şi canalizare, la 31 decembrie 2018 este următoarea: 
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Total judeţ, din care 1,350.10 
  

1,007.47 
  

Municipii/oraşe 513.73 320.68 

1 
Miercurea 
Ciuc 

sursa de suprafaţă 
Frumoasa 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

109.72 99.47    
staţie de epurare nouă cu 

epurare terţiară 
75.30 94.27   

2 
Odorheiu 
Secuiesc 

sursa de suprafaţă 
Târnava Mare 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

87.83 99.00   
staţie de epurare Odorheiu 

Secuiesc 
70.88 81.00 sistem învechit 

3 Gheorgheni 
sursa de suprafaţă 

Belchina, 
Gheorgheni 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

140.00 94.00   
staţie de epurare 

Gheorgheni 
27.00 46.00   

4 Topliţa 
sursă de suprafaţă 

pr. Topliţa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
68.00 85.00 

sistem inadecvat 
(învechit) 

staţie de epurare cu 
treaptă terţiară 

47.50 96.00   

5 Băile Tuşnad 
surse subterane 

Sânsimion - sistem 
modernizat 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

13.80 0.97   
staţia de epurare Băile 

Tuşnad 
6.95     

6 Bălan 
Lacul de 

acumulare 
Mesteacănul 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

14.70 85.83 

sistem de alimentare 
cu apă inadecvat -  
învechit, cu pierderi 

mari de apă 

staţie de epurare 
învechită, uzată moral şi 

fizic 
12.09 83.00 

sistem inadecvat - 
învechit 

7 Borsec 
două surse 
subterane 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

19.80 90.00   
staţie de epurare nouă 

Borsec 
24.12 100.00   

8 
Cristuru 
Secuiesc 

sursa de suprafaţă 
Beteşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

28.00 85.00   
staţie de epurare 

reabilitată, extinsă, 
modernizată 

34.34 81.00   

9 Vlăhiţa sursa de suprafaţă 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
31.88 94.33   

staţie de epurare Vlăhiţa 
nou construită 

22.50 40.00   

Comune 836.37 
  
  

686.79   

10 Atid     0.00 0.00 
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

11 Avrămeşti 
Sursa Beteşti - 

Cristur (Compania 
Aquaserv SA) 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

55.00 52.00   
staţia de epurare Cristur 
(Compania Aquaserv SA) 

23.50 15.00 

în două dintre satele 
aparţinătoare nu este 

sistem de canalizare, iar 
în cele trei sate cu 

sisteme de canalizare 
sunt străzi unde 

gospodăriile nu pot fi 
racordate 
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12 Bilbor     0.00 0.00 
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

13 Brădeşti 
sursa de suprafaţă 

Izvoarele 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
4.28 68.49   staţia de epurare Brădeşti 7.66 41.00 

sistem inadecvat - staţia 
de epurare are un 

randament scăzut din 
cauza tehnologiei 

necorespunzătoare, 
calitatea apelor uzate nu 

corespunde limitelor 
maxime admise conform 

Autorizaţiei de Mediu 

14 Căpâlniţa 
sursa subterană 

Căpâlniţa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
17.00 85.00         

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

15 Cârţa 
sursa de suprafaţă 
Lacul fără fund - 

Tomeşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

15.99 70.00 
racorduri în curs de 

execuţie 
staţia de epurare Mădăraş 13.95 20.00   

16 Ciceu 
sursa de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
17.20   

racorduri în curs de 
execuţie 

Staţia de epurare 
Miercurea Ciuc 

22.82     

17 
Ciucsângiorgi
u 

    0.00 0.00 
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

18 Ciumani sursa Ciumani 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
26.10 89.00   staţie de epurare Joseni 17.40 80.00   

19 Corbu     0.00 0.00 

nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă - 
în curs de dare în 

funcţiune 

staţia de epurare Tulgheş 7.60 0.00 sistem încă nefuncţional 

20 Corund  
sursa subterană 
pentru Corund şi 

Atia 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

19.92 85.00 

Pentru satele Valea 
lui Pavel, Fântâna 
Brazilor nu există 

reţea de alimentare 
cu apă, gospodăriile 

fiind aşezate la o 
distanţă de 1 km 

staţia de epurare Corund 14.33 56,19 

nu esistă sistem de 
canalizare în satele Atia, 
Valea lui Pavel, Fântâna 

Brazilor, Calonda 
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21 Cozmeni 

sursa de suprafaţă 
Cozmeni Lăzăreşti. 

Sistem vechi 
neautorizat cu 
posibilitatea de 

aprovizionare din 
Sânsimion - Băile 

Tuşnad 

sistem de captare / tratare 
inadecvat conform adresei 

DSP Harghita  
11.50 90.00 sistem inadecvat   15.60   

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

22 Dăneşti 
sursa de suprafaţă 

Lacul fără fund, 
Tomeşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

17.33 37.95 
racorduri în curs de 

execuţie 
staţia de epurare Mădăraş 17.27 

în curs de 
racordare 

în curs de racordare 

23 Dârjiu 
sursa subterană 

Dârjiu 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
11.30 0.00 

nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

24 Dealu 

sursă subterană 
pentru Dealu, 

surse de suprafaţă 
Izvoarele pentru: 
Sâncrăieni, Ulcani, 
Fâncel, Tămaşu 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

13.27 29.20   
descărcarea se va face la 

staţia de epurare Odorheiu 
Secuiesc 

26.00 0.00 

sistem de canalizare 
actialmente nefuncţional 
- lucrările de înfiinţaer 

sunt în derulare 

25 Ditrău 
Remetea, sursă 

subterană 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
37.00 50.00   staţia de epurare Remetea 37.00 45.00   

26 Feliceni 
sursa de suprafaţă 

Târnava Mare 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
14.83 48.96         

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

27 Frumoasa 
sursa de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
25.36 75.00   staţia de epurare Bârzava 25.70 54.00 

sistem inadecvat - staţia 
de epurare are un 

randament scăzut din 
cauza tehnologiei 

necorespunzătoare, 
calitatea apelor uzate nu 

corespunde limitelor 
maxime admise conform 

Autorizaţiei de Mediu 

28 Gălăuţaş sursa Gălăuţaş 
apă sigură doar în centrul 

localităţii 
8.60 75.00 sistem inadecvat staţia de epurare Gălăuţaş 12.70 38.00   

29 Joseni 
sursa de suprafaţă 

Belchina, 
Gheorgheni 

apă sigură doar în centrul 
localităţii 

11.63 70.00   staţia de epurare Joseni 35.05 55.00   
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30 Lăzarea 

sursa de suprafaţă 
Belchina 

Gheorgheni, 
respectiv sursa de 

la Remetea 

nu este sistem centralizat de 
alimentare cu apă 

  0.00 
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 

racordat de staţia de 
epurare Remetea 

12.95 28.00   

31 Leliceni 
sursa de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
22.21 55.38   

racordat la staţia de 
epurare Miercurea Ciuc 

11.68 35.00   

32 Lueta         
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
staţie de epurare Lueta     

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

33 Lunca de Jos         
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

34 Lunca de Sus 
sursa Lunca de 

Sus 
sistem nou cu deficienţe de 

operare 
16.00 40.00 sistem inadecvat       sistem inadecvat 

35 Lupeni 
sursă subterană 

Morăreni 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
21.50     staţia de epurare Lupeni 16.84 14.00   

36 Mădăraş 
sursa de suprafaţă 

Lacul fără fund 
Tomeşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

14.36 35.91   Staţia de epurare Mădăraş 15.42     

37 Mărtiniş 
ape subterane 

Mărtiniş 
debit limitat, lipsa altor surse 

de apă 
16.50 38.90 sistem inadecvat staţia de epurare Mărtiniş 13.89 2.00   

38 Mereşti sursă Mereşti 

debit limitat la consumul 
normal. Pentru necsarul 

maxim ar fi utilă captarea 
unor noi surse. 

12.63   sistem inadecvat       
nu este sistem centralizat 

de canalizare 

39 Mihăileni 
sursă de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
19.01 42.80   

după execuţia reţelelor de 
canalizare, apele uzate vor 

fi conduse la staţia de 
epurare Siculeni 

25.69   
sistem de canalizare încă 
nefuncţional - în curs de 

finalizare 

40 Mugeni 
sursă de suprafaţă 

Târnava Mare, 
Odorheiu-Secuiesc 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

19.37 20.00         
nu este sistem centralizat 

de canalizare 

41 Ocland 
4 sisteme de 

captări Ocland 
  23.78 50.00 sistem inadecvat       

nu este sistem centralizat 
de canalizare 
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42 Păuleni Ciuc 
sursa de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
12.65 85.00   

Staţia de epurare 
Miercurea Ciuc 

20.53 90.00   

43 Plăieşii de Jos         
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
      

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

44 Porumbeni 
Sursa Beteşti 

Cristur (Compania 
Aquaserv SA) 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

14.50 85.00   
staţia de epurare Cristur 
(Compania Aquaserv SA) 

16.44     

45 Praid 

sursa de suprafaţă 
Praid. Există 

sisteme învechite 
pentru Ocna de 

Jos şi Ocna de Sus 

apă sigură pentru Praid şi 
neconformă pentru Ocna de 

Sus şi Ocna de Jos 
46,5   

sistem inadecvat în 
satele Ocna de sus 

şi Ocna de Jos 
staţai de epurare Praid 15.40 70.00 

sistem inadecvat - staţia 
de epurare are un 

randament scăzut din 
cauza tehnologiei 

necorespunzătoare 

46 Racu 
surrsa de 
suprafaţă 
Frumoasa 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

14.46 27.87   staţia de epurare Siculeni 13.80 38.00   

47 Remetea 
surse subterane 

Remetea 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
20.51 70.98   staţia de epurare Remetea 34.02 98.00   

48 Săcel         
la nivelul comunei 
nu există sistem de 
alimentare cu apă 

      
nu este sistem centralizat 

de canalizare 

49 Sâncrăieni 
sursa de apă 

suprafaţă pentru 
Valea Mare 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

21.00 100.00   staţia de epurare Sâncăieni 18.89 92.00   

50 Sândominic 
sursa de suprafaţă 

Lacul fără fund 
Tomeşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

39.80 97.70   staţie de epurare Mădăraş 38.08 100.00   

51 Sânmartin 
sursa apă 
subterană 
Sânmartin 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR 

15.00 73.54   
staţie de epurare 

Sânmartin 
10.00 40.00   

52 Sânsimion sursă subterană 
apă sigură monitorizată de 

DSP HR 
25.38 60.00 sistem inadecvat       

nu este sistem centralizat 
de canalizare 
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53 Sântimbru 

sursă subterană. 
Sistem vechi, 
neconform la 
Sântimbru Băi 

apă sigură monitorizată de 
DSP HR la Sântimbru, 

neconform la Sântimbru Băi 
17.00 99.00 

sistem inadecvat la 
Sântimbru-Băi 

staţie de epurare 
Sântimbru 

12.00 70.00 

este necesară extinderea 
reţelei de canalizare 

pentru a putea fi 
racordate toate 

gospodăriile 

54 Sărmaş sursă subterană   8,2   
la nivelul comunei 
nu există sistem de 
alimentare cu apă 

staţia de epurare Sărmaş       

55 Satu Mare 
sursa de suprafaţă 

Izvoarele 
apă sigură monitorizată de 

DSP Harghita 
6.10 14.11   

racordat la staţia de 
epurare Brădeşti 

5.97 13.00   

56 Secuieni 
Sursa Beteşti - 

Cristur (Compania 
Aquaserv SA) 

apă sigură monitorizată de 
DSP Harghita 

21.68       14.60 0.00   

57 Siculeni 
sursa de suprafaţă 

Frumoasa 
apă sigură monitrizată de DSP 

Harghita  
27.00     staţia de epurare Siculeni 18.40 100.00   

58 Şimoneşti 
Sursa Beteşti - 

Cristur (Compania 
Aquaserv SA) 

apă sigură monitorizată de 
DSP Harghita 

42.97 45.00         
nu este sistem centralizat 

de canalizare 

59 Subcetate         
nu există sistem de 
alimentare cu apă 

  0.40   
nu este sistem centralizat 

de canalizare 

60 Suseni 
sursă de suprafaţă 

Belchina 
Gheorgheni 

apă sigură monitorizată de 
DSP Harghita 

22.00     
racordat la staţia de 

epurare Joseni 
29.00 30.00   

61 Tomeşti 
sursa de suprafaţă 

Lacul fără fund, 
Tomeşti 

apă sigură monitorizată de 
DSP Harghita 

20.63 50.89   staţia de epurare Mădăraş       

62 Tuglheş sursă subterană 
apă sigură monitorizată de 

DSP Harghita 
12,2   

sistem inadecvat - 
sursă de alimentare 

cu apă 
nereglementată de 
către SGA Neamţ şi 

APM Harghita 

staţia de epurare Tulgheş 8.86     

63 Tuşnad 
sursă subterană 

Sânsimion 
apă sigură monitorizată de 

DSP Harghita 
3.40 55.00   

staţia de epurare Tuşnad - 
în curs de execuţie 

14.00     

64 Ulieş     10.83   
la nivelul comunei 
nu există sistem de 
alimentare cu apă 

      
nu este sistem centralizat 

de canalizare 
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65 Vărşag 
sursă subterană 

Vărşag 
apă sigură monitorizată de 

DSP Harghita 
11.00       8.70   

nu este sistem centralizat 
de canalizare 

66 Voşlăbeni         
nu este sistem 
centralizat de 

alimentare cu apă 
staţie de epurare Voşlăbeni 22.30 25.00   

67 Zetea 
sursa de apă 

Izvoarele 
apă sigură monitorizată de 

DSP Harghita 
18.79 36.74   staţie de epurare Zetea 12.35 25.00   

 
În ceea ce priveşte proiectele de investiţii în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, aflate în diferite stadii de implementare, 

situaţia la nivel de judeţ este următoarea, conform datelor furnizate de către UAT - uri: 

  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

1 Miercurea Ciuc POS-MEDIU Finalizat 1.088.523,00     POS-Mediu finalizat  1.458.006,00 NEC   

2 
Odorheiu 
Secuiesc 

"Extinderea sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare 

apelor uzate în zona Băile 
Szejke" - PNDL II 

în derulare 1.025.597,50 2019 

Proiectul de 
investiții este 
realizat peste 

99%, 
urmează 

finalizarea 
lucrării și 

recepția la 
terminarea 

lucrării 

"Extinderea sistemului de 
alimentare cu apă și 

canalizare apelor uzate în 
zona Băile Szejke" - PNDL 

II 

în derulare 845.352,70 2019 

Proiectul de 
investiții este 
realizat peste 
94%, urmează 

finalizarea 
lucrării și 

recepția la 
terminarea 

lucrării 

3 Gheorgheni 

Extindere și modernizare rețea 
de apă potabilă în Municipiul 
Gheorgheni, județul Harghita 

(PNDL) 

Finanțare 
contractată, 
în derulare -  
PT realizat 

Valoare 
investiție 

11.941.853 
conform 
Deviz 

General 

    

Extindere și modernizare 
rețea de canalizare 

menajeră în Municipiul 
Gheorgheni, județul 

Harghita 

Finanțare 
contractată, 
în derulare -  
PT realizat 

23,065,425     

4 
Cristuru 
Secuiesc 

NEC NEC NEC     NEC NEC NEC NEC   

5 Topliţa 

Extindere rețea canalizare 
menajeră, stație de pompare, 

extindere rețea apă, str.A. 
Iancu, Gării, Speranței, 

Mesteacănului, Libertății, 
Fragilor 

în derulare 587.915,00 apr.2019   

Extindere rețea canalizare 
menajeră, stație de 

pompare, extindere rețea 
apă, str.A. Iancu, Gării, 

Speranței, Mesteacănului, 
Libertății, Fragilor 

în derulare 1.063.492,00 apr.2019   
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

6 Bălan 

Reabilitarea si extinderea 
sistemului de alimentare cu 

apa,reabilitarea si extinderea 
retelei de 

canalizare,reabilitarea statiei 
de tratare a apei si a statiei de 

epurare 

in derulare 4. 714. 715 2020   

Reabilitarea si extinderea 
sistemului de alimentare 

cu apa,reabilitarea si 
extinderea retelei de 
canalizare,reabilitarea 

statiei de tratare a apei si 
a statiei de epurare 

in derulare 5.024.975,00 2020  

7 Băile Tuşnad NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC  

8 Borsec NEC NEC NEC NEC   

Reabilitare şi extindere 
reţea de canalizare şi 

staţie de epurare, derulat 
prin CNI 

finalizat  NEC NEC  

9 Vlăhiţa 

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 2014-

2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

      

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si 
apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 

2014-2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

  NEC   

10 Atid NEC NEC NEC NEC   

Reţea de canalizare în 
loc. Atid şi Cuşmed L-
14,597 km şi SE în loc. 

Atid 

în promovare       

11 Avrămeşti NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC 

12 Bilbor 
Sistem de alimentare cu apă, 

Comuna Bilbor 

Studiul de 
fezabilitate 
elaborat 

NEC NEC   
Retea de canalizare si 

statie de Epurare 
SF - în curs 

de promovare 
ND ND   

13 Brădeşti POS Mediu 2007-2013 finalizat 481.667,15 NEC   

Extindere reţea de 
canalizare în loc. Brădeşti 
şi Târnoviţa L - 10,233 

km 

în execuţie, 
finanţat din: 
bugetul local, 
POS Mediu 

  

lucrările 
stagnează 
din lipsaă 
de fonduri 

Staţia de 
epurare are un 

randament 
scăzut din cauza 

tehnologiei 
necorespunzătoa

re, calitatea 
apelor uzate nu 

corespunde 
limitelor maxime 

admise cf 
Autorizaţiei GA. 
Reabilitarea şi 

extinderea 
staţiei de 

epurare va fi 
inclusă în POIM 

2014-2020. 
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

14 Căpâlniţa NEC NEC NEC NEC   
Canalizare menajera si 

statie de epurare in 
comuna Capilnita 

in derulare 4.358.065,48 9/30/2019   

15 Cârţa NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

16 Ciceu NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

17 Ciucsângiorgiu NEC NEC NEC NEC   
Canalizare menajeră şi 

staţie de epurare 
     

18 Ciumani 
Reabilitare captare, staţie de 
tratare apă, comuna Ciumani, 

judeţul Harghita 
în derulare 1.046.019,31 31.12.2020   

Reabilitarea şi extinderea 
sistemului de canalizare 

menajeră în comuna 
Ciumani, judeţul Harghita 

contractat 5.096.411,58 23.11.2020   

19 Corbu 
Alimentare cu apa a comunelor 

Corbu Tulghes -PNDL 
finalizat 2.487.439,00 2019 

execuția 
bransamentel
or - în curs 

Realizare sistem de 
canalizare a comunelor 

Corbu si Tulghes 
finalizat 980.879,19 2019 

necesita 
expertiza tehnica 

20 Corund  

„Modernizarea şi extinderea 
sistemului de alimentare cu 
apă potabilă în localitatea 

Corund, Judeţul Harghita" - 
PNDR 2014-2020 

Contract de 
finantare 
semnat, 

proceduriile 
de achizitie 
sunt in curs 
de derulare 

0.00 27. 09. 2020   

"Extindere reţea 
canalizare si statie de 
epurare în comuna 

Corund, judeţul Harghita" 

Lucrarile sunt 
executate 

78% 
5.038.943,14 6/9/2019   

21 Cozmeni NEC NEC NEC NEC   
Înfiinţare reţea de 

canalizare 

în curs de 
implementare, 
finanţat prin 

AFM 

      

22 Dăneşti NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

23 Dârjiu 
Conducta de aductiune Mujna-

Lutita 
In faza de 

licitatie 
1.391.276,00 ND 

Este în curs 
de depunere 

proiectul 
Conducta de 
aductiune 

Mugeni Darjiu 
pe fonduri 

din PNDL III 

NEC NEC NEC NEC 

S-a depus 
proiectul 

"Sistem de 
canalizare 

menajera in 
Comuna Darjiu 

sat Darjiu, 
judetul 

Harghita" in 
valoare de 

6.248.254,25  
RON+ TVA, in 
cadrul PNDL II 

sesiunea 
septembrie -

octombrie 2018"  
dar proiectul a 
fost declarat 
necastigator 
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

24 Dealu NEC NEC NEC NEC Sat Dealu 

1. Canalizare menajeră în 
comuna Dealu, județul 

Harghita 
Finalizat 3.465.742,85 2020   

2. Extindere de rețea 
canalizare menajeră în 

comuna Dealu,   județul 
Harghita 

În derulare 7.213.749,61 2020   

25 Ditrău 
Extinderea şi modernizarea 

reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră comuna 

Ditrău. jud. Harghita 

contractat 0.00     

Extinderea şi 
modernizarea reţelei de 

alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră 
comuna Ditrău. jud. 

Harghita 

contractat 0.00     

26 Feliceni NEC NEC NEC NEC   
Rețea de canalizare 
menajeră - PNDL 

în derulare 1.269.900,02     

27 Frumoasa NEC NEC NEC NEC   

Reabilitarea şi extinderea 
staţiei de epurare va fi 
inclusă în POIM 2014-

2020 

   

Staţia de 
epurare are un 

randament 
scăzut din cauza 

tehnologiei 
necorespunzătoa

re, calitatea 
apelor uzate nu 

corespunde 
limitelor maxime 

admise cf 
Autorizaţiei GA.  

28 Gălăuţaş NEC NEC NEC NEC   

Extinderea retelei de 
canalizare menajeră in 

Colonia III și Bazin, 
comuna Galautas, judetul 

Harghita 

contractat, 
ordin de 

incepere a 
lucrarilor la 15 
martie 2019 

647.432,07 
15. 03. 
2020 

 

Modernizarea statiei de 
epurare a localitatii 
Gălăuțaș, judetul 

Harghita 

faza Proiect 
tehnic 

0.00   

faza proiect 
tehnic, contract 
de finanțare cu 

MDRAP din 
05.02.2019 

29 Joseni NEC NEC NEC NEC   

Extinderea si reabilitarea 
retelei de canalizare 

menajera, amenajare 
camera gratar rar la 
statia de epurare si 
extinderea retelei de 
alimentare cu apa  

in derulare 4.709.000,00 01.08.2019   
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

30 Lăzarea 
Alimentara cu apă a satului 

Ghiduț HG 1256/2005 
finalizat  1.564.039,70 0.00   

Rețea de canalizare a 
comunei Lăzarea  - OG 

7/2006 
finalizat 3.872.124,60 0   

Extinderea rețelei de 
canalizare menajeră și 

alimentare cu apă - 
Administrația Fondului 

pentru Mediu 

în derulare 7.923.746,30 2019   

Modernizarea și 
extinderea rețelei de apă 
și de canalizare - Program 

Național de Dezvoltare 
Rurală  

în derulare 6.940.123,42 2020   

31 Leliceni NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

32 Lueta 

„Alimentarea cu apă și 
extinderea rețelei de canalizare 

menajeră în comuna Lueta, 
judeţul Harghita” - PNDR M 

7.2 

în derulare 6.509.529,68 12/8/2020   

„Canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în 

comuna Lueta, judeţul 
Harghita” 

finalizat 1.403.130,66 12/8/2020 

Pv. de recepție 
la terminarea 
lucrărilor nr. 

1077/22.03.201
7  

„Alimentarea cu apă și 
extinderea rețelei de 

canalizare menajeră în 
comuna Lueta, judeţul 
Harghita” - PNDR M 7.2 

în derulare NEC 12/8/2020   

33 Lunca de Jos 

Înfiinţarea sistemului de 
alimentare cu apă şi apă în 

Comuna Lunca de Jos. 
Finanţat din fonduri europene 

şi buget local . 

Contract de 
finanţare 

semnat . În 
faza de 

elaborare 
Proiect 

tehnic şi 
detaliu de 
execuţie. 

  2021   

Înfiinţarea sistemului de 
alimentare cu apă şi apă 

în Comuna Lunca de 
Jos.Finanţat din fonduri 
europene şi buget local. 

Contract de 
finanţare 

semnat . În 
faza de 

elaborare 
Proiect tehnic 
şi detaliu de 

execuţie. 

      

34 Lunca de Sus NEC NEC NEC NEC     

PNDL   
Solicitare     
Nr  1077 

/17.09.2018 

  NEC   

35 Lupeni 

Sistem suplimentar de 
alimentare cu apă pentru 
comuna Lupeni, judeţul 

Harghita - PNDR 

finalizată 
Etapa I 

1.726.740,9 07.01.2019   

Extindere reţea de 
canalizare şi staţie de 
epurare în comuna 

Lupeni, judeţul Harghita - 
PNDR 

contractat  515.590,8 19.09.2019   

36 Mădăraş 

”Extindere alimentare cu apă 
potabilă, comuna Mădăraş, 
judeţul Harghita– localitatea 

Mădăraş” 

În derulare 4.740.567,28 12.11.2021   NEC NEC NEC NEC   
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

37 Mărtiniş NEC NEC NEC NEC   

Extinderea retelelor de 
alimentare cu apă și 

canalizare menajeră în 
comuna Mărtiniș. 

Atribuit 1.498.202,00 ND 
Lucrare 

contractată 

38 Mereşti NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

39 Mihăileni NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

40 Mugeni NEC NEC NEC NEC   

Înființarea rețelei de apă 
uzată în localitățile 

Mugeni, Lutița și Dejuțiu, 
Comuna Mugeni, Județul 

Harghita 

în derulare 5.906.057,25 2020 

  Rețea de canalizare 
menajeră și stație de 
epurare în localitățile 

Beta, Tăietura și Dobeni, 
Comuna Mugeni, Județul 

Harghita 

contractat 0.00 2020 

41 Ocland NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

42 Păuleni Ciuc NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

43 Plăieşii de Jos 

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 2014-

2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

  Anul 2023  
Realizare sistem de 

canalizare şi staţie de 
epurare 

în derulare   2019   

44 Porumbeni NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

45 Praid 

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 2014-

2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

      

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si 
apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 

2014-2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

    

Staţia de 
epurare are un 

randament 
scăzut, calitatea 
apelor uzate nu 

corespunde 
limitelor maxime 

admise cf 
Autorizaţiei GA. 
Reabilitarea şi 

extinderea 
staţiei de 

epurare va fi 
inclusă în POIM 

2014-2020. 

46 Racu NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

47 Remetea 

”Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apă și canalizare menajeră, 
comuna Remetea, județul 

Harghita” 

Contract de 
finanțare 
semnat - 
Achiziții 

publice în 
curs de 

derulalre 

      

”Extinderea și 
modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă și 
canalizare menajeră, 

comuna Remetea, județul 
Harghita” 

Contract de 
finanțare 
semnat - 
Achiziții 

publice în curs 
de derulalre 

      

48 Săcel 
Alimentara cu apa a 

localitatilor 
80% 

implementat 
3.079.998,00 2020   NEC NEC NEC NEC   

49 Sâncrăieni NEC NEC NEC NEC   
Extinderea rețea de 

canalizare finanțat prin 
PNDL 

In faza de 
incheiere 

contarct de 
finanțare 

  2021   

50 Sândominic 

Extindere retea de alimentare 
cu apa si retea de canalizare 

menajera in comuna 
Sandominic CL9 

finalizat   NEC   

Extindere retea de 
alimentare cu apa si retea 
de canalizare menajera in 
comuna Sandominic CL9 

finalizat   NEC   

51 Sânmartin NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

52 Sânsimion NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

53 Sântimbru NEC NEC NEC NEC   

Reabilitarea și 
modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate 
din satul Sântimbru, 

județul Harghita 

A fost depusă 
solicitarea de 

finanțare.  
    

Urmează 
întocmirea 

documentației și 
depunerea ei în 

vederea 
încheierii 

contractul de 
finanțare.  

54 Sărmaş 

Proiect integrat FEADR M 322-
Sistem integrat de alimentare 
cu apa potabila, canalizare si 
statie de epurare a efluentului 
uzat menajer / FEADR M322 

Finalizat 9.480.928,00 finalizat   NEC NEC NEC NEC   

55 Satu Mare NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

56 Secuieni 
Alimentare cu apă potabilă a 
Comunei Secuieni și a satelor 

aparținătoare 
Finalizat 4.336.740,00 NEC   

Canalizare menajeră în 
Comuna Secuieni 

In derulare 4.503.725,00 2020   

57 Siculeni NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

58 Şimoneşti NEC NEC NEC NEC   

Reţea de canalizare în 
loc.Rugineşti, Şimoneşti, 
Cădaciu Mare, Cobăteşti 

şi Mihăileni L-26 km 

în promovare, 
Fondul de 

Mediu 
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  proiecte de investiţii - alimentare cu apă proiecte de investiţii: canalizare 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
U.A.T. 

Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) şi a 

sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea  
contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Observaţii 
Denumirea proiectului de 
investiţii (dacă este cazul) 

şi a sursei de finanţare 

Stadiul 
proiectului 

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul 
de punere 

în 
funcţiune 

Observaţii 

59 Subcetate 

Înfiinţarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

menajeră în comuna 
Subcetate, judeţul Harghita – 
M 7.2 Infrastructura de apă în 

zona montană 

Contractat   2021   

Înfiinţarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi 

canalizare menajeră în 
comuna Subcetate, 

judeţul Harghita – M 7.2 
Infrastructura de apă în 

zona montană 

Contractat   2021   

60 Suseni 
Alimentare rezervor de apă din 

puț forat 
Contractat 1.127.318,11 20.12.2019   

Extindere rețea de 
canalizare menajeră în 
comuna Suseni, jud. 

Harghita Etapa II - PNDR 

În 
implementare 

4.604.966,22 20.03.2020   

61 Tomeşti NEC NEC NEC NEC   
racordările la sistem sunt 

în curs de execuţie 
        

62 Tuglheş NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

63 Tuşnad NEC NEC NEC NEC   NEC NEC NEC NEC   

64 Ulieş 

Sisteme de alimentare cu apa 
in comuna Ulieș satele Ulies 
Nicolesti Judetul Harghita 

PNDL 

în derulare 2.847.009,00 31.12.2020   NEC NEC NEC NEC   

65 Vărşag 
Sistem de alimentare cu apă în 
comuna Vărşag, zona Fântâna 

Mare, judeţul Harghita 
contractat 2.903,831 2021   NEC NEC NEC NEC   

66 Voşlăbeni 

„Înfiinţarea sistemului de 
alimentare cu apă în localităţile 
Voşlăbeni şi Izvoru Mureşului, 

Judeţul Harghita” 

Contract 
semnat cu 

MDRAP 

10.126.524,0
0 

2021   

Extindere rețea de 
canalizare în localitățile 

Voșlăbeni și Izvoru 
Mureșului”comuna 
Voșlăbeni, județul 

Harghita 

Contract 
semnat cu 

MDRAP 
4.399.187,83 2019   

67 Zetea 

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 2014-

2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

      

Extindere rețea de 
canalizare menajeră în 
comuna Zetea, satele 
Zetea și Sub Cetate, 

județul Harghita 

în 
implementare 

3.349.610,94  2019/2020 

  

Sprijin pentru pregătirea 
aplicației de finanțare si a 

documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si 
apa uzata din județul 
Harghita, in perioada 

2014-2020, POIM 

In curs de 
realizare a 

aplicatiei de 
finantare 

    

!Notă: NEC = nu este cazul 
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În ceea de priveşte activitatea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale, în cadrul majorităţii U.A.T. – urilor din judeţ, reţeaua de 

colectare a apelor pluviale este formată din şanţuri şi rigole de scurgere. 

 

II. Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat 

În judeţul Harghita, trei localităţi sunt alimentate cu energie termică în sistem centralizat, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Localitatea Furnizor (licenta nr.) 

Forma de gestiune (nr. HCL sau nr. 

contract) 

Lungimea reţelei  

(km) 
Populatia 

deservita (număr 
de beneficiari 

racordaţi, 

persoane fizice) 

Populatia deservita 

(număr de 
beneficiari 

racordaţi, 

persoane juridice) 
Directa Delegată transport distributie 

1 
Municipiul Miercurea 

Ciuc 

Goscom S.A., Licenţa ANRE 

nr. 2102/12.09.2018 
  

gestiune delegată: 
Contract nr. 526 / 

2013 

0.00 20.28 
1975 

apartamente 

49 agenţi 
economici şi 

instituţii publice 

2 
Municipul 

Gheorgheni 

Serviciul Public Local de 
Termoficare (2053/ 

11.10.2017) 

Gestiune directă 

HCL12/2017 
  4.95 29.61 3294 118 

3 
Municipiul Odorheiu 

Secuiesc 

SC Urbana SA 

2015/24.10.2018  
  gestiune delegată 3.90 27.42 1946 31 

Total judeţul Harghita  8.85 77.31 7215 198 
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Persoane fizice / juridice racordate la sistemul de încălzire în sistem centralizat 
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racordate
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Odorheiu Secuiesc

 
Referitor la investiţiile întreprinse la sistemele de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe parcursul anului 

2018 s-au alocat sume din bugetul de stat şi bugetul local, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Denumirea 

proiectului de 
investiţii  

Stadiul 
proiectului  

Valoarea 
totală a 

contractului de 
execuţie 

valoarea 
lucrărilor 

realizate până 
la la 31.12.2018 

valoarea 
lucrărilor 

rămase de 
executat 

Prevederi 2019 (RON) termenul 
de 

punere în 
funcţiune 

TOTA sume, 
din care 

de la bugetul 
de stat 

de la bugetul 
local 

din 
fonduri 

EU 

1 
Miercurea 
Ciuc 

Reabilitarea 
întregului sistem 
de termoficare 

finalizat 29.280.965,22 29.280.965,22 0.00 NEC NEC NEC NEC NEC 

Modernizare CT 
Kos Karoly 

în derulare 1.706.332,00 843.630,00 862.702,00 0.00 0.00 890.000,00 0.00 NEC 

Module termice 
cartierul Spicului 

finalizat 6.840.530,00 6.840.530,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEC 

Interconectare CT 
Inimii - CT Morii 

în derulare 0.00 0.00 0.00 1.375.229,00 962.660,00 412.569,00 0.00 2019 

Disptribuţie pe 
orizontală Copiilor 

în derulare 0.00 0.00 0.00 130.000,00 0.00 130.000,00 0.00 2019 

Achiziţie pompe 
de circulaţie 

în derulare 0.00 0.00 0.00 90.000,00 63.000,00 27.000,00 0.00 2019 
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Nr. 
crt. 

Localitatea 

Denumirea 

proiectului de 
investiţii  

Stadiul 
proiectului  

Valoarea 
totală a 

contractului de 
execuţie 

valoarea 
lucrărilor 

realizate până 
la la 31.12.2018 

valoarea 
lucrărilor 

rămase de 
executat 

Prevederi 2019 (RON) termenul 
de 

punere în 
funcţiune 

TOTA sume, 
din care 

de la bugetul 
de stat 

de la bugetul 
local 

din 
fonduri 

EU 

Interconectare CT 
Stadion - CT 

Griviţa 
în derulare 0.00 0.00 0.00 30.000,00 210.000,00 90.000,00 0.00 2020 

Module termice 
zona Gării şi 

Stadion 
în derulare 0.00 0.00 0.00 880.000,00 616.000,00 264.000,00 0.00 2020 

Achiziţie filtre de 
nămol în CT 

în derulare 0.00 0.00 0.00 130.000,00 0.00 130.000,00 0.00 2019 

2 Gheorgheni NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC 

3 
Odorheiu 
Secuiesc 

Îmbunătățirea 
sistemului de 

încălzire 
centralizat din 

municipiul 
Odorheiu 

Secuiesc-ob. 2 - 
CNI - Programul 

Termoficare 
căldură și confort 

în derulare:  
pregătire 

solicitare de 
finanțare 

2.069.000,00 1.449.000,00 620.000,00 620.000,00 0.00 620.000,00 0.00 0.00 

Total judeţul Harghita  39.896.827,22 38.414.125,22 1.482.702,00 3.255.229,00 1.851.660,00 2.563.569,00 0,00  

!Notă: NEC = nu este cazul 
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III. Salubrizarea localităţilor 
 

În judeţul Harghita, activitatea de salubritate, de gestionare a deşeurilor municipale 

atât la nivelul comunităţilor urbane, cât şi la nivelul celor rurale s-a realizat în 

conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice 

locale cu operatorii din domeniu, precum şi în baza Legii nr. 101/2016 – Legea 

Serviciului Public de salubrizare a localităţilor şi Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicate, cu modificările şi completările ulterioare.  

Colectarea deşeurilor municipale este realizată în judeţul Harghita de către 

operatorii de salubrizare, care, conform datelor publicate de ANRSC, la nivelul anului 

2018 sunt următorii: 

Nr. crt. Denumire operator Domeniul Licenţa 

1 

RDE HURON SRL 
Miercurea 

Ciuc (AVE-HURON SRL 
Miercurea Ciuc) 

salubrizare a localităţilor 

Licenţă nr. 3928/20.03.2017 
clasa 2 

Valabilă până la data de 
22.03.2022 

2 
ECO - CSIK SRL 

Sânnsimion 

colectare separată şi transport  separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori curăţare şi transport al zăpezii de 
pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau îngheţ 

Licenţă nr. 4265/20.06.2018 
clasa 2 

Valabilă până la data de 
20.06.2023 

Licenţă nr. 4031/18.08.2017 
clasa 3 

Valabilă până la data de 
01.11.2019 

 

3 
GOSCOM ZETEA SRL 

Zetea 

colectare separată şi transport separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii  colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori (precolectare) curăţare şi 

transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a  acestora pe timp de polei sau îngheţ 

Licenţă nr. 4162 
4163/14.02.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 

19.01.2019 
 

4 
VITALISSIMA SRL 

Gheorgheni 

curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheţ 

Licenţă nr. 4146 
4147/06.02.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 

17.11.2022 

5 

SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA, 

CANALIZARE, 

SALUBRIZARE Bălan 

salubrizare a localităţilor 

Licenţă nr. 4007/31.07.2017 
clasa 3 

Valabilă până la data de 
31.07.2022 

 

6 
SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRIZARE TOPLIȚA 

 

colectare separată şi transport  separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii  colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente electrice şi  electronice, 
baterii şi acumulatori măturat, spălat, stropirea şi  

întreţinerea căilor publice curăţare şi transport al zăpezii 
de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ 

Licenţă nr. 4426 4427 
4428/10.10.2018, clasa 3 
Valabilă până la data de 

10.10.2023 
 

7 

RDE HARGHITA SRL 
Odorheiu Secuiesc (AVE 
HARGHITA SALUBRITATE 
SRL Odorheiu Secuiesc) 

salubrizare a localităţilor 

Licenţă nr. 4378/06.09.2018 
clasa 1 

Valabilă până la data de 
06.09.2023 
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Referitor la distribuţia operatorilor licenţiaţi de salubrizare în cadrul 

localităţilor din judeţul Harghita, la nivelul anului 2018, precum şi la proiectele de 

investiţii în domeniul salubrizării localităţilor aflate în diferite stadii de 

implementare, situaţia acestora este ilustrată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Localitatea  
Denumire operator / 
prestator (licenţa nr.) 

Colectare 
selectiva Denumirea proiectului de 

investiţii  
Stadiul 

proiectului  

Termen 
punere în 
funcţiune DA NU 

1 Miercurea Ciuc 
Eco Csik, Licenţa nr. 

4265/2018 
DA  NEC NEC NEC 

2 
Odorheiu 
Secuiesc 

R.D.E. Harghita S.R.L. 
4378/06.09.2018 

DA  NEC NEC NEC 

3 Gheorgheni 
SC RDE Harghita SRL  Licenta 

Nr 4378 / 2018  
DA  

UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare  

4 
Cristuru 
Secuiesc 

RDE Harghita SRL, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018 

DA  
UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare  

5 Topliţa 
Serviciul Public de Salubrizare 

Topliţa 
DA  

UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare  

6 Bălan 
Serviciul Public de alimentare 

cu apa, canal, salubrizare 
DA   

UAT BALAN face parte din cadrul 
proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deseurilor in jud. 
HARGHITA. Pe raza orasului s-a 

construit un centru de colectare a 
deseurilor (acesta fiind finalizat) 

în derulare   

7 Băile Tuşnad 
RDE Huron SRL 

3928/20.03.2017 
DA   

„Sistemul Integrat de Management al 
Deşeurilor în judeţul Harghita”, 

finanţat prin POS Mediu 2007-2013 
în derulare  

8 Borsec 
RDE Huron S.R.L., Licenţa nr. 

3928 / 20. 03. 2017 
  NU NEC NEC NEC 

9 Vlăhiţa RDE Harghita Srl  DA  
UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare   

10 Atid NEC     NEC NEC NEC 

11 Avrămeşti 
SC RDE Harghita SRL, Licenţa 

nr. 4378/06. 09. 2018 
DA   NEC NEC NEC 

12 Bilbor 
SC F&G ECO SRL TG. MURES, 
Licenţa nr. 4261 / 11. 06. 2018 

  NU NEC NEC NEC 

13 Brădeşti 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC NEC 

14 Căpâlniţa 
SC RDE Harghita SRL, Licenţa 
nr. 4378/06.09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC  

15 Cârţa 
RDE Huron SRL 

3928/20.03.2017 
DA   NEC NEC NEC 

16 Ciceu 

Eco Csik S.R.L, Licenţele nr. 
4265/20.06.2018, clasa 2 şi 

Licenţa nr. 4031/18. 08. 2017, 
clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

17 Ciucsângiorgiu 

Eco Csik S.R.L, Licenţele nr. 
4265/20.06.2018, clasa 2 şi 

Licenţa nr. 4031/18. 08. 2017, 
clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

18 Ciumani 
SC Salubriserv SRL, Licenţa nr. 

3184/30. 03. 2015, cl. 3 
DA   NEC NEC NEC 

19 Corbu 
S.C. Agmady S.R.L., Licenţa 
nr. 3036/05.11.2014, cl. 3 

  NU NEC NEC NEC 

20 Corund 
SC Sylevy Salubriserv SRL, 

Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 
cl. 2 

DA   
UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. Harghita 
în derulare  

21 Cozmeni 

Eco Csik S.R.L, Licenţele nr. 
4265/20.06.2018, clasa 2 şi 

Licenţa nr. 4031/18. 08. 2017, 
clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 
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Nr. 
crt. 

Localitatea  
Denumire operator / 
prestator (licenţa nr.) 

Colectare 
selectiva Denumirea proiectului de 

investiţii  
Stadiul 

proiectului  

Termen 
punere în 
funcţiune DA NU 

22 Dăneşti 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC NEC 

23 Dârjiu 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC NEC 

24 Dealu 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

  NU NEC NEC NEC 

25 Ditrău 
SC Salubriserv SA, Licenţa nr. 

4222/ 17. 04. 2018, cl. 2 
    NEC NEC NEC 

26 Feliceni 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC NEC 

27 Frumoasa 
S.C. RDE Huron S.R.L., Licenţa 
nr. 3928/20.03.2017, clasa 2 

DA   NEC NEC NEC 

28 Gălăuţaş 
SE RDE Huron Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

29 Joseni 
SC Salubriserv SRL, Licenţa nr. 

3184/30. 03. 2015, cl. 3 
DA   NEC NEC NEC 

30 Lăzarea 
SE RDE Huron Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

31 Leliceni 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

32 Lueta 
S.C. Eco-Csik S.R.L. /  4265 

din 20.06.2018 
NEC DA NEC NEC NEC 

33 Lunca de Jos 
SE RDE Huron Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

34 Lunca de Sus 
SE RDE Huron Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

35 Lupeni 
RDE Harghita, Licenţa nr. 
4378/06. 09. 2018, clasa 1 

DA   NEC NEC NEC 

36 Mădăraş 
SE RDE HURON Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

37 Mărtiniş 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, 
Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 

cl. 2 
  NU NEC NEC NEC 

38 Mereşti NEC NEC NEC NEC NEC NEC 

39 Mihăileni NEC NEC NEC NEC NEC NEC 

40 Mugeni 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, 
Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 

cl. 2 
  NU NEC NEC NEC 

41 Ocland 
SE RDE HURON Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

42 Păuleni Ciuc 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

43 Plăieşii de Jos 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

44 Porumbeni 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, 
Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 

cl. 2 
DA   NEC NEC NEC 

45 Praid 
S.C. RDE HARGHITA SRL 

Nr.ANRSC 4378din 06.09.2018 
DA   NEC NEC NEC 

46 Racu 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

47 Remetea 
SC SALUBRISERV SRL, Licenţa 

nr. 3184/30. 03. 2015, cl. 3 
DA   

UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare   

48 Săcel 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, 
Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 

cl. 2 
  NU NEC NEC NEC 
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Nr. 
crt. 

Localitatea  
Denumire operator / 
prestator (licenţa nr.) 

Colectare 
selectiva Denumirea proiectului de 

investiţii  
Stadiul 

proiectului  

Termen 
punere în 
funcţiune DA NU 

49 Sâncrăieni SC Eko Csik SRL DA   Nu este cazul     

50 Sândominic 
SE RDE HURON Odorheiu 

Secuiesc, licenta 
3928/20.03.2017 

DA   NEC NEC NEC 

51 Sânmartin 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

  NU NEC NEC NEC 

52 Sânsimion 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

  NU 
UAT face parte din cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al 

Deseurilor in jud. HARGHITA 
în derulare  

53 Sântimbru 
S.C. Eco Csik S.R.L., Licenţa 

nr. 4265/20.06.2018, clasa 2 şi 
4031/18. 08. 2017, clasa 3 

DA   NEC NEC NEC 

54 Sărmaş 
SC F&G ECO SRL TG. MURES, 
Licenţa nr. 4261 / 11. 06. 2018 

DA   NEC NEC NEC 

55 Satu Mare 
S.C. RDE HARGHITA SRL 

Nr.ANRSC 4378din 06.09.2018 
DA   

Înființare două puncte de colectare 
selectivă 

în derulare 2019 

56 Secuieni 
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL, 
Licenţa nr. 3929/14.04.2017, 

cl. 2 
  NU NEC NEC NEC 

57 Siculeni SC ECO SCIK SRL DA   NEC NEC NEC 

58 Şimoneşti RDE Harghita S.A. DA NEC NEC NEC NEC 

59 Subcetate RDE HURON S.R.L. DA   NEC NEC NEC 

60 Suseni 
SC RDE HURON SRL 

3928/20.03.2017 
DA   NEC NEC NEC 

61 Tomeşti 
SC RDE HURON SRL 

3928/20.03.2017 
  NU NEC NEC NEC 

62 Tuglheş 
SC RDE HURON SRL 

3928/20.03.2017 
DA   NEC NEC NEC 

63 Tuşnad SC ECO CSIK SRL Sânsimion DA   NEC NEC NEC 

64 Ulieş 
S.C. RDE HARGHITA SRL 

Nr.ANRSC 4378din 06.09.2018 
DA   NEC NEC NEC 

65 Vărşag SC.RDE HARGHITA SRL  DA   NEC NEC NEC   

66 Voşlăbeni 
S.C. RDE HURON S.R.L./NR. 
LICENŢĂ 3928/20.03.2017  

DA   NEC NEC NEC 

67 Zetea 
Goscom Zetea SRL / 

4162/14.02.2018 
DA   NEC NEC NEC 

!Notă: NEC = nu este cazul 
 

  

Deşeurile municipale generate în anul 2018 au fost eliminate prin depozitare. 

Depozitarea deşeurilor municipale s-a realizat aproape integral pe depozitul conform de la 

platoul Cekened din judeţul Harghita.  

Prin intermediul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul 

Harghita”, care se află în curs de implementare se intenţionează să fie implementate, 

printre alte activităţi semnificative şi realizarea unui Centru de Management Integrat al 

Deşeurilor (curpinzând o staţie de sortare pentru deşeurile colectate selectiv, o staţie de 

compostare şi un depozit de deşeuri nepericuloase) situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Remetea (CMID Remetea), două staţii de transfer (la Corund şi Miercurea Ciuc) şi 

7 Centre de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile.  
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IV. Iluminatul public 

 
Serviciile publice comunitare de iluminat public s-au realizat în judeţul Harrghita 

pe parcursul anului 2018, conform prevederilor contractelor încheiate de către U.A.T.-urile 

în cadrul cărora funcţionează un astfel de serviciu, cu operatorii licenţiaţi în domeniul 

iluminatului public. În localităţile în care nu s-au înfiinţat servicii publice comunitare de 

iluminat public, întreţinerea sistemului de iluminat se realizează în baza contractelor de 

servicii de întreţinere. 

În tabelul de mai jos este ilustrată lista operatorilor licenţiaţi în domeniul 

iluminatului public din judeţul Harghita, precum şi localităţile în care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea specifică. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

operator 
Domeniul Licenţa 

Localităţile 

deservite 

1 
EDA ELEKES SRL 

Feliceni 
Iluminat public a localităţilor 

Licenţă nr. 4402/01.10.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 27.04.2022 

Odorheiu Secuiesc, 
Feliceni 

2 
ELECTRIC-INST SRL 

Miercurea Ciuc 
Iluminat public a localităţilor 

Licenţă nr. 4123/15.01.2018 clasa 2 
Valabilă până la data de 11.05.2021 

Miercurea Ciuc, 
Dealu, Lunca de Jos, 

Sândominic,  

3 
SELBO GRUP SRL 

Sărmaș 
Iluminat public a localităţilor 

Licenţă nr. 4419/10.10.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 02.08.2019 

Sărmaş 

  4 
ELECTRIC STAR SRL 

Toplița 
Iluminat public a localităţilor 

Licenţă nr. 4397/25.09.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 08.06.2019 

Topliţa 

5 
EGA-PROSERV SRL 

Cristuru 
Secuiesc 

Iluminat public a localităţilor 
Licenţă nr. 4344/08.08.2018 clasa 3 
Valabilă până la data de 19.03.201 

Cristuri Secuiesc, 

6 ELBA SA Timişoara Iluminat public a localităţilor 
Licenţă nr. 4099/12.12.2017 clasa 1  
Valabilă până la data de 24.01.2023 

Gheorgheni 

 
 

 În ceea ce priveşte situaţia proiectelor de investiţii în domeniul iluminatului public al 

localităţilor, U.A.T. – urile din judeţul Harghita care au implementat, implementează sau au 

în intenţie să implementeze astfel de proiecte sunt: 

Nr. 
crt. 

Localitatea  Denumirea proiectului de investiţii  Stadiul proiectului  

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul de 

punere în 
funcţiune 

1 
Miercurea 
Ciuc 

Achiziţionare şi montare corpuri de 
iluminat public 

finalizat 225.103,68 22.10.2018 

2 
Odorheiu 
Secuiesc 

Extinderea rețelei electrice de iluminat 
public în zona Szaszoktabora 

Elaborarea proiectului 
pentru autorizarea 

executării lucrărilor și  
Proiectul Tehnic de 

execuție  

  

Trecerea cablurilor electrice aeriene 
(LEA) in cabluri electrice subterane 

(LES) in centrul municipiului Odorheiu 
Secuiesc 

în derulare 1.496.508,30 

Lucrările au 
fost 

recepționate 
în data de 
14.12.2018 
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Nr. 
crt. 

Localitatea  Denumirea proiectului de investiţii  Stadiul proiectului  

Valoarea 
totală a 

contractului 
de execuţie  

termenul de 
punere în 
funcţiune 

Studii de dezvoltare privind extinderea 
sistemului de iluminat public (str. 

Hunyadi, zona Kuvar) 
Elaborare SF     

3 Gheorgheni 
Eficientizarea iluminatului public în 

Municipiul Gheorgheni 
Depus în vederea 
obținerii finanțării 

5.204.055,00  

4 
Cristuru 
Secuiesc 

Creşterea eficienţei energetice a 
sistemului de iluminat public al oraşului 

Cristurul Secuiesc, POR 2014 - 2020, AP. 
3, PI 3.1. C 

depus în vederea obţinerii 
finanţării 

  

5 Bălan 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public -finantare din surse proprii 

finalizat 203.490.00 
decembrie 

2019 

6 Băile Tuşnad 
Modernizare străzi şi iluminat public în 

Băile Tuşnad, POR AP 7.1 
   

7 Vlăhiţa 
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat 

public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita 
finalizat 500.183,18  

8 Ciceu 
Lucrari de reabilitare rețea de iluminat 

public în comuna Ciceu, județul Harghita 
finalizat 534.813,12  

9 Dăneşti 
Eficientizarea iluminatului public în 

comunele Dăneşti, Cârţa şi Tomeşti, 
A.D.I.  DKSZ 

în derulare 768.082,00   

10 Dealu 
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat 

public în comuna Dealu,județul Harghita 
Finalizat 522.826,50 

este pus în 
funcțiune 

11 Ditrău 
Reabilitarea sistemului de iluminat public 

in comuna Ditrău, judeţul Harghita 
in implementare   

12 Gălăuţaş 
extinderea rețelei de iluminat public 

stradala in satul Nuteni, comuna 
Galautas 

faza DTAC   

13 Mereşti 
Lucrari de reabilitare retea de iluminat 

public - PNDL 
Finalizat 454.580,30  

14 Racu 
Modernizarea Iluminatului Public in 

Comuna Racu/PNDL 
Depus in vederea 
obținerii finanțării 

460.946.00  

15 Sâncrăieni 
Lucrari de reabilitare rețea de iluminat 

public 
depus în vederea obţinerii 

finanţării 
  2020 

16 Sânsimion 
Eficientizarea iluminatului public în 

comuna Sînsimion 
În derulare 570.690,22 04.03.2020 

17 Sântimbru 
Lucrări de reabilitare rețea de ilumina 
public in comuna Santimbru județul 

Harghita  
În derulare 427.206,51   

18 Satu Mare 
Modernizarea 

iluminatului public în comuna Satu Mare  
Studiu de fezabilitate 413.157,36 2021 

19 Suseni 
Reabilitare rețea de iluminat public din 

comuna Suseni - PNDL 
Finalizat 500.744,90   

20 Ulieş 
Lucrări pentru modernizarea iluminatului 
public în comuna Ulieș, Județul Harghita 

2016-2023 
Finalizat 287.233,20 6/28/2016 

21 Vărşag 
Extindere si Eficientizarea iluminatului 

public  
contractat 1.233.610,00 2020 

 
 

V. Alimentarea cu gaze naturale 

Principalii operatori ai serviciului public de distribuţie a gazelor naturale la nivelul 

judeţului Harghita în anul 2018 au fost: E-ON Energie România S.A. şi Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
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Distribuţia acestora în cadrul localităţilor din judeţ, precum şi studiile de fezabilitate 

elaborate sau în curs de elaborare în cadrul U.A.T. – urilor sunt ilustrate în tabelul de mai 

jos: 

  

Nr. 
crt. 

Localitatea Operator 
Lungimea 

reţelei  
(km) 

Denumireastudiului de 
fezabilitate (dacă este 

cazul) 

Stadiul 
studiului de 
fezabilitate / 
proiectului  

Valoarea 
totală  inclusiv 

TVA 

termen 
punere 

în 
funcţiune 

1 Băile Tuşnad 
E-ON Energie România 

S.A. 
11.20 NEC NEC NEC NEC 

2 Bălan 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
11.70 NEC NEC NEC NEC 

3 Borsec NEC 0.00 NEC NEC NEC NEC 

4 
Cristuru 
Secuiesc 

E-ON Energie România 
S.A. 

30.40 
SF în curs de 

elaborare 
NEC NEC NEC 

5 Gheorgheni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
6.20 NEC NEC NEC NEC 

6 
Miercurea 
Ciuc 

E-ON Energie România 
S.A. 

84.00 NEC NEC NEC NEC 

7 
Odorheiu 
Secuiesc 

E-ON Energie România 
S.A. 

81.70 NEC NEC NEC NEC 

8 Topliţa   0.00 

Înfiinţare distribuţie 
gaze naturale în 

Municipiul Topliţa, 
stadiul SF, cu avize 
obţinute conform 
Certificatului de 

Urbanism 

SF a fost 
depus la 

ANRE 
conform 
noilor 

prevederi 

9.974.047,17  

9 Vlăhiţa 
E-ON Energie România 

S.A. 
22.80 NEC NEC 0 NEC 

10 Atid   0.00 NEC NEC 0 NEC 

11 Avrămeşti   2.60 NEC ND 0 ND 

12 Bilbor   0.00 NEC ND 0 ND 

13 Brădeşti 
E-ON Energie România 

S.A. 
20.30 NEC NEC 0 NEC 

14 Căpâlniţa 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
15.40 NEC NEC 0 NEC 

15 Cârţa   0.00 NEC NEC 0 NEC 

16 Ciceu   0.00 NEC NEC 0 NEC 

17 Ciucsângiorgiu 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
27.80 NEC NEC 0 NEC 

18 Ciumani   0.00 NEC NEC 0 NEC 

19 Corbu   0.00 NEC NEC 0 NEC 

20 Corund   0.00 NEC NEC 0 NEC 

21 Cozmeni   15.00 NEC NEC 0 NEC 

22 Dăneşti   0.00 NEC ND 0 ND 

23 Dârjiu   0.00 NEC NEC 0 NEC 

24 Dealu   0.00 

Înfiinţarea reţelelor de 
distribuţie de gaze 

naturale şi 
branşamente în 

comuna Dealu, Judeţul 
Harghita, satele Dealu, 
Sîncrai, Tibod, Ulcani, 

Fâncel şi Tămaşu 

NEC 11.264.030,00 NEC 

25 Ditrău   0.00 NEC NEC 0 NEC 

26 Feliceni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
28.30 NEC NEC 0 NEC 

27 Frumoasa 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
28.90 NEC NEC 0 NEC 

28 Gălăuţaş   0.00 NEC NEC 0 NEC 

29 Joseni   0.00 NEC NEC 0 NEC 
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Nr. 
crt. 

Localitatea Operator 
Lungimea 

reţelei  
(km) 

Denumireastudiului de 
fezabilitate (dacă este 

cazul) 

Stadiul 
studiului de 
fezabilitate / 
proiectului  

Valoarea 
totală  inclusiv 

TVA 

termen 
punere 

în 
funcţiune 

30 Lăzarea   0.00 NEC NEC 0 NEC 

31 Leliceni   9.90 

Extindere de conducte 
de distribuţie de gaze 

naturale şi 
branşamente satele 

Leliceni şi Fotod, 
judeţul Harghita - 

autorizaţie ANRE nr. 
12866/15.06.2012 

depus în 
vederea 
obţinerii 
avizului 

2.041.321,00   

32 Lueta   0.00 NEC NEC 0 NEC 

33 Lunca de Jos   0.00 NEC NEC 0 NEC 

34 Lunca de Sus   0.00 NEC NEC 0 NEC 

35 Lupeni   3.90 NEC NEC 0 NEC 

36 Mădăraş   0.00 

Staţie de reglare - 
măsurare cu odorizare 
(contact de execuţie 

încheiat) 

depus în 
vederea 
obţinerii 
avizului 

401.939,00   

Înfiinţare reţea de 
alimentare cu gaze 
naturale în comuna 

Mădăraş 

în curs de 
întocmire 

4.095.000,00   

37 Mărtiniş   0.00 
există un studiu 

tehnico-economic 
finalizat 11.113.783,00   

38 Mereşti   0.00 NEC NEC NEC NEC 

39 Mihăileni   0.00 NEC NEC NEC NEC 

40 Mugeni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
30.50 NEC NEC NEC NEC 

41 Ocland   0.00 NEC NEC NEC NEC 

42 Păuleni Ciuc 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
17.20 NEC NEC NEC NEC 

43 Plăieşii de Jos   0.00 NEC NEC NEC NEC 

44 Porumbeni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
10.30 NEC NEC NEC NEC 

45 Praid   0.00 NEC NEC NEC NEC 

46 Racu   0.00 
SF în curs de 

elaborare, termen 
30.04.2019 

      

47 Remetea   0.00 

Înfiinţare reţea 
distribuţie gaze 

naturale în Comuna 
Remetea, sat Remetea 

şi Sineu, judeţul 
Harghita 

în curs de 
elaborare 

28.200.000,00   

48 Săcel 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
9.00 NEC NEC NEC NEC 

49 Sâncrăieni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
16.10 NEC NEC NEC NEC 

50 Sândominic   26.60 NEC NEC NEC NEC 

51 Sânmartin 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
13.80 NEC NEC NEC NEC 

52 Sânsimion   0.00 

Înfiinţare reţea de 
distribuţie gaze 

naturale şi 
branşament în 

Comuna Sânsimion 
etapa I, jud. Harghita  

în proiectare 185.000,00   

53 Sântimbru   0.00 NEC NEC 0 NEC 

54 Sărmaş   0.00 
în curs de 

achiziţionare 
în curs de 

achiziţionare 
0 NEC 

55 Satu Mare 
E-ON Energie România 

S.A. 
14.60 NEC NEC NEC NEC 

56 Secuieni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
14.60 NEC NEC NEC NEC 

57 Siculeni   0.00 în curs de elaborare   0 NEC 
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Nr. 
crt. 

Localitatea Operator 
Lungimea 

reţelei  
(km) 

Denumireastudiului de 
fezabilitate (dacă este 

cazul) 

Stadiul 
studiului de 
fezabilitate / 
proiectului  

Valoarea 
totală  inclusiv 

TVA 

termen 
punere 

în 
funcţiune 58 Şimoneşti 

Hargaz Harghitagaz 
S.A. 

5.00 NEC NEC NEC NEC 

59 Subcetate   0.00 NEC NEC NEC NEC 

60 Suseni   0.00 NEC NEC NEC NEC 

61 Tomeşti   0.00 NEC NEC NEC NEC 

62 Tuglheş   0.00 NEC NEC NEC NEC 

63 Tuşnad   0.00 NEC NEC NEC NEC 

64 Ulieş   0.00 NEC NEC NEC NEC 

65 Vărşag   0.00 NEC NEC NEC NEC 

66 Voşlăbeni 
Hargaz Harghitagaz 

S.A. 
0.70 NEC NEC NEC NEC 

67 Zetea   0.00 NEC NEC NEC NEC 

Total lungime reţea judeţ 558.50 
 
 
 

   

 
 

Operatori ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale în localităţi, în anul 2018 
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Harghitagaz S.A.

Localităţi deservite de E-ON

Energie România S.A.

Localităţi neracordate la

sistemul public de distribuţie a

gazelor naturale

 
 

VI. Transportul public local de călători 
 

În judeţul Harghita, în anul 2018 serviciul de transport public local de călători a 

funcţionat doar în localităţile: Mun. Miercurea-Ciuc, Mun. Gheorgheni şi Mun. Odorheiu 

Secuiesc.  

Pe teritoriul administrativ al celorlalte municipii, oraşe şi comune, transportul public 

de persoane intra şi inter judeţean şi între localităţile vecine fost asigurat de către operatori 

privaţi, după cum urmează: 

 

Număr traseu / denumire traseu 
Operator licenţiat 

transport 

Traseul nr. 1: Valea Rece -- Lunca de Jos -- MIERCUREA CIUC AT. 
CSIKI TRANS (49 km) 

One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 2: Lunca de Jos -- Frumoasa -- MIERCUREA CIUC AT. 

CSIKI TRANS (40 km) 
One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 3: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Cozmeni -- Balint Trans S.R.L. 
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Număr traseu / denumire traseu 
Operator licenţiat 

transport 

Plaiesii de Jos (46 km) 

Traseul nr. 4: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 
Bancu (19 km) 

Open World S.R.L. 

Traseul nr. 5: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Armaseni -- 
Potiond (26 km) 

Open World S.R.L. 

Traseul nr. 6: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 

Armaseni (25 km) 
Open World S.R.L. 

Traseul nr. 7: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Fitod -- 
Misentea (10 km) 

ITAS S.A. 

Traseul nr. 8: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Cetatuia -- 
Tusnad (25 km) 

Open World S.R.L. 

Traseul nr. 9: Ciucsangeorgiu -- Sanmartin -- Eghersec (19 km) One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 10: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 
Lazaresti (25 km) 

One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 11: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Tusnad -- 

Baile Tusnad (33 km) 
One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 12: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 

Tusnad (25 km) 
Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 13: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 
Cozmeni (22 km) 

Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 14: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Nicolesti 

(Frumoasa) -- Frumoasa (13 km) 
ITAS S.A. 

Traseul nr. 15: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Barzava 

ramificatiea -- Barzava (11 km) 
ITAS S.A. 

Traseul nr. 16: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Mihaileni -- 
Livezi (25 km) 

Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 17: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Sancraieni -- 

Santimbru-Bai (21 km) 
Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 18: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Jigodin -- 

Sancraieni (9 km) 
Open World S.R.L. 

Traseul nr. 19: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Pauleni Ciuc -
- Delnita (9 km) 

One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 20: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Pauleni Ciuc -

- Soimeni (8 km) 
One Impex S.R.L. 

Traseul nr. 21: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Toplita Ciuc -

- Ciceu (8 km) 
Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 22: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Pauleni -- Inlaceni (29 km) 

Favorit Trans S.R.L. 

Traseul nr. 23: Bulgareni -- Lupeni -- ODORHEIU SECUIESC AT. 

CORUNDTRANS CSAVARGO (16 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 24: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Bisericani -- Lupeni (13 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 25: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Corund -- Praid (40 km) 

Transp-Tur International 
S.R.L. 

Traseul nr. 26: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Ulcani -- Fancel (17 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 27: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Sancrai -- Dealu (13 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 28: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Cadiseni -- Sancrai (9 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 29: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Sub Cetate -- Varsag (36 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 30: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Sub Cetate -- Izvoare (30 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 31: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Zetea -- Tofalau (15 km) 

Transp-Tur International 
S.R.L. 

Traseul nr. 32: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Ditrau -- Borsec (140 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 
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Număr traseu / denumire traseu 
Operator licenţiat 

transport 

Traseul nr. 33: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Martinis -- Oraseni (26 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 34: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Teleac -- Oraseni (32 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 35: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Valeni -- Teleac (11 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 36: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Martinis -- Ocland (27 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 37: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Ulies -- Mujna (27 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 38: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Ulies -- Daia (22 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 39: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Nicolesti (Ulies) -- Ulies (16 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 40: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Lutita -- Matiseni (18 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 41: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Mugeni -- Lutita (15 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 42: Cristuru Secuiesc -- Porumbenii Mari -- Odorheiu 

Secuiesc At. Gas Tours (28 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 43: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 

CSAVARGO -- Beta -- Dobeni (19 km) 

Corundtrans Csavargo 

S.R.L. 

Traseul nr. 44: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Lutita -- Dobeni (19 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 45: Odorheiu Secuiesc At. Gas Tours -- Bisericani -- 

Simonesti (23 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 46: Satu Mare -- Bradesti -- ODORHEIU SECUIESC AT. 

CORUNDTRANS CSAVARGO (15 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 47: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Bradesti -- Tarnovita (11 km) 

Transp-Tur International 
S.R.L. 

Traseul nr. 48: Polonita -- Beclean -- ODORHEIU SECUIESC AT. 

CORUNDTRANS CSAVARGO (6 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 49: Odorheiu Secuiesc At. Gas Tours -- Satu Mic -- 
Paltinis (18 km) 

Gas Tours S.R.L 

Traseul nr. 50: Siclod -- Cristuru Secuiesc -- Odorheiu Secuiesc At. 
Gas Tours (65 km) 

Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 51: Cristuru Secuiesc -- Eliseni -- Soimusu Mare (29 km) Suspendat 

Traseul nr. 52: ODORHEIU SECUIESC AT. CORUNDTRANS 
CSAVARGO -- Taureni -- Forteni (13 km) 

Corundtrans Csavargo 
S.R.L. 

Traseul nr. 53: Ocna de Jos -- Corund -- ODORHEIU SECUIESC AT. 

CORUNDTRANS CSAVARGO (46 km) 

Transp-Tur International 

S.R.L. 

Traseul nr. 54: Criseni -- Autogara Gas Tours Odorheiu Sec. -- 

MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS (112 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 55: Odorheiu Secuiesc At. Gas Tours -- Vlahita -- 
MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS (52 km) 

Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 56: Lueta -- Vlahita -- Odorheiu Secuiesc At. Gas Tours 

(33 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 57: Meresti -- Vlahita -- Odorheiu Secuiesc At. Gas 

Tours (42 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 58: Ocland -- Meresti -- MIERCUREA CIUC AT. CSIKI 
TRANS (58 km) 

Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 59: Meresti -- Vlahita -- MIERCUREA CIUC AT. CSIKI 

TRANS (48 km) 
Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 60: Meresti -- Lueta -- Vlahita (17 km) Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 61: Vlahita -- Ocland -- Odorheiu Secuiesc At. Gas Tours 
(54 km) 

Gas Tours S.R.L. 

Traseul nr. 63: Gheorgheni At. Balint Trans -- Sub Cetate -- OD. 

SEC. AT. CORUNDTRANS CSAVARGO (65 km) 
Vandortrans Tour S.R.L. 
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Număr traseu / denumire traseu 
Operator licenţiat 

transport 

Traseul nr. 64: Gheorgheni At. Balint Trans -- Remetea -- Remetea 

(25 km) 
Panorama Turist S.R.L. 

Traseul nr. 65: Gheorgheni At. Balint Trans -- Ditrau -- Jolotca (26 

km) 
Panorama Turist S.R.L. 

Traseul nr. 66: Borzont -- Joseni -- Gheorgheni At. Balint Trans (11 
km) 

Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 67: Gheorgheni At. Balint Trans -- Joseni -- Borzont (11 

km) 
Vandortrans Tour S.R.L. 

Traseul nr. 68: Sasesti -- Ciumani -- Gheorgheni At. Balint Trans (12 

km) 
Vandortrans Tour S.R.L. 

Traseul nr. 69: Mures Sat -- Suseni -- Gheorgheni At. Balint Trans 
(14 km) 

Vandortrans Tour S.R.L. 

Traseul nr. 70: Remetea -- autogara Balint Trans Gheorgheni -- 

MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS (83 km) 
Favorit Trans S.R.L. 

Traseul nr. 71: Gheorgheni At. Balint Trans -- Tulghes -- Borsec (75 

km) 
Dany Trans S.R.L. 

Traseul nr. 72: Bilbor -- Secu -- Toplita (32 km) Dany Trans S.R.L. 

Traseul nr. 73: Subcetate -- Galautas -- Toplita (23 km) Favorit Trans S.R.L. 

Traseul nr. 74: Tulghes -- Toplita -- MIERCUREA CIUC AT. CSIKI 
TRANS (140 km) 

Dany Trans S.R.L. 

Traseul nr. 75: Balan -- Danesti -- MIERCUREA CIUC AT. CSIKI 

TRANS (42 km) 
Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 76: Balan -- Sandominic -- Izvoru Olt (13 km) Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 77: Danesti -- Sandominic -- Balan (21 km) Balint Trans S.R.L. 

Traseul nr. 78: Sandominic -- -- Balan (15 km) - 

Traseul nr. 79: MIERCUREA CIUC AT. CSIKI TRANS -- Mihaileni -- 
Nadejdea (18 km) 

Balint Trans S.R.L. 

 



 73 

1.3. Stadiul realizării programului de investiţii 

 

În urma analizei datelor referitoare la proiectele cu finanţare din programele 

naţionale în anul 2018 erau promovate 271 de proiecte la nivelul administraţiei publice 

locale şi judeţene, în valoare totală de 952,378.351 mii lei.  

Aşa cum reiese din tabelul de mai jos numărul total al proiectelor promovate la 

nivelul judeţului Harghita cunoaşte în 2018 o creştere de 57% faţă de anul 2017, iar 

valoarea atrasă este cu 55% mai mare în 2018, faţă de 2017.   

 
Anexa 1 - Diagrame privind situaţia proiectelor finanţate din fonduri naţionale 2018/2017 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Număr total 

proiecte 8 9 22 35 13 22 129 205 172 271
Valoare 

totală 

proiecte         

(mii lei) 70,051.539 82,499.396 151,990.107 204,189.400 47,022.312 64,901.799 344,442.977 600,787.756 613,506.935 952,378.351
Număr total 

proiecte 8 9 20 27 12 16 99 164 139 216
Valoare 

totală 

proiecte          

(mii lei) 70,051.539 80,299.396 144,851.901 157,320.623 44,767.150 48,903.787 274,083.832 453,199.594 533,754.422 739,723.400

Număr total 

de proiecte 8 8 15 33 2 15 52 136 77 192
Valoare 

totală 

proiecte 

(mii lei) 70,051.539 70,789.357 39,550.378 171,582.124 526.654 45,554.437 138,294.334 383,352.160 248,422.905 671,278.078

Număr total 

de proiecte 2 3 3 9 0 9 23 58 28 79
Valoare 

totală 

proiecte          

(mii lei) 4,180.216 35,352.537 9,069.828 88,506.243 0.000 41,531.580 79,235.239 187,723.107 92,485.283 353,113.467
Număr total 

de proiecte 2 3 4 11 1 5 17 53 24 72
Valoare 

totală    

(mii lei) 18,092.965 18,985.831 5,783.570 25,609.248 526.654 3,732.357 23,543.463 107,481.849 47,946.652 155,809.285

Unitate Administrativ 

Teritorială/an

 Consiliul Judeţean  Municipii  Oraşe Comune Total

Proiecte 

depuse

Proiecte 

aprobate

Proiecte 

pentru care 

au fost 

încheiate 

contracte şi 

decizii de 

finanţare

Proiecte în 

implementare

Proiecte 

implementate  
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Anexa 2 - Diagrame privind numărul şi valoarea totală a proiectelor finanţate din fonduri naţionale 2018/2017 
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Investiţiile realizate/urmărite a se realiza prin implementarea proiectelor de către 

autorităţile publice locale au vizat şi în anul 2018 în proporţie de aproximativ: 

 42.08% dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de transport local şi judeţean 

(vizate sunt drumurile de interes local şi judeţean);  

 18.08% spre dezvoltarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de învăţământ; 

 17.50 % dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de servicii comunitare de apă şi 

canalizare;  

 11.40% reabilitare termică și creștere a eficienței energetice și reducerea 

consumului de energie electrică unităţi şcolare/blocuri de locuințe/primării;  

 11.04% dezvoltarea/modernizarea/extinderea infrastructurii culturale, de sănătate, 

turism, sport şi economie socială. 

 

a)  Situaţia la nivelul municipiilor se prezintă astfel: 

 

Cele patru municipii existente la nivelul judeţului au contractat proiecte în cadrul 

diferitelor programe cu finanţare din bugetul de stat, derulate prin Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice, în valoare totală de 248,422,905 mii lei în 2017 şi 

671,278,078 mii lei în 2018, înregistrând o creştere de aproximativ 170%  a valorii 

totale atrase.  

 Domeniile de investiţii spre care s-au îndreptat cel mai mare număr al proiectelor au 

fost şi în 2018: modernizare / extindere / întreținere a infrastructurii rutiere agricole / 

forestiere / municipale,  modernizare  infrastructură educațională, infrastructură servicii 

comunitare de utilități publice apă / canal. 

 Situaţia detaliată privind numărul şi valoarea contractată de cele patru municipii se 

poate vedea în tabelul şi în diagrama de mai jos. 
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Anexa 3 – tabel privind numărul şi valoarea contractată a proiectelor promovate la nivel de municipiu, 

comparativ 2017/2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b)  Situaţia la nivelul oraşelor: 

  
La nivelul oraşelor autorităţile au urmărit realizarea acelor investiţii care pot 

determina creşterea calităţii vieţii locuitorilor, astfel, domeniile/sectoarele în care sunt 

implementate proiectele de investiţii prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat sunt: 

sănătatea, educaţia, infrastructura rutieră locală/stradală, cultura, servicii sociale şi de 

utilităţi publice. 
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Anexa 4 – diagrame privind numărul şi valoarea proiectelor promovate la nivel de oraşe, 
comparativ 2017/2018 

 
Numărul total 
proiecte per 
localitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valoarea totală proiecte per localitate (mii lei) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Situaţia la nivelul comunelor: 

 

Domeniile spre care se îndreaptă investiţiile autorităţilor publice din zona rurală şi în 

anul 2018 sunt preponderente cele care urmăresc îmbunătăţirea şi extinderea 

infrastructurii drumurilor de interes agricol/comunal/forestier – 79 proiecte, a 

infrastructurii şcolare – 38 proiecte, modernizarea/extinderea sistemului de alimentare cu 

apă, de tratare a apei menajere sau de energie termică - 34 proiecte, reabilitare termică 
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și creștere a eficienței energetice, reducerea consumului de energie electrică la unităţi 

şcolare/primării – 27 de proiecte, a infrastructurii pentru situații de urgență – 2 proiecte, 

a infrastructurii de sănătate, sociale şi culturale – 13 proiecte, îmbunătățirea calităţii vieții 

populației prin proiecte integrate care vizează dezvoltarea infrastructruii sociale, culturale, 

de recreere și a infrastructuri stradale şi de transport – 11 proiecte şi nu în ultimă 

instanţă spre dezvoltarea sistemului de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile – 1 

proiect.  

 
Diagrama privind numărul de proiecte pe domenii socio-economice de dezvoltare 2018 
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Situaţia proiectelor per unităţi administrativ teritoriale de la nivelul comunelor -2018 

Valoare 

totală 

proiecte    

(mii lei)

Fonduri 

nerambursabile

Contribuţie 

proprie

Număr 

total 

proiecte

Valoare 

totală 

proiecte   

(mii lei)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare 

totală 

proiecte   

(mii lei)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii lei)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare 

totală    (mii 

lei)

Atid 2 3,275.924 3,185.924 90.000 2 3,275.924 2 3,275.924 0 0.000 1 2,966.623

Avrămeşti 2 1,879.829 1,533.065 346.764 2 1,879.829 2 1,879.829 2 1,879.829 0 0.000

Bilbor 2 4,969.568 4,969.568 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Brădeşti 5 4,400.190 3,494.054 906.136 1 2,332.047 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Căpâlniţa 9 28,512.000 29,830.680 281.320 4 7,583.430 4 7,583.430 1 1,695.860 1 183.170

Ciucsângeorgiu 1 1,177.235 1,177.235 0.000 1 1,177.235 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Ciceu 4 15,571.835 14,459.964 1,111.871 3 13,976.246 3 13,976.246 2 13,441.433 1 534.813

Ciumani 4 6,842.456 3,885.733 420.408 4 6,842.456 4 6,842.456 1 1,055.350 1 938.782

Cîrţa 6 13,871.110 7,026.700 6,844.410 2 7,065.753 2 7,065.753 1 580.218 0 0.000

Corbu 3 13,103.384 8,135.618 489.022 3 13,397.629 3 13,397.629 1 6,401.846 1 2,517.039

Corund 2 10,573.974 10,158.680 415.294 2 10,573.974 2 10,573.974 2 10,573.974 0 0.000

Cozmeni 2 6,056.972 5,675.514 381.458 2 6,056.972 2 6,056.972 0 0.000 2 6,056.972

Dăneşti 6 12,132.956 11,336.774 796.182 6 12,132.956 5 8,182.956 4 7,127.993 1 1,054.963

Dealu 6 22,282.287 20,074.249 2,208.038 6 21,929.727 6 21,929.727 1 7,213.750 3 4,679.207

Ditrău 5 13,354.496 8,613.280 4,741.216 5 13,354.496 4 11,666.246 4 11,666.246 0 0.000

Dârjiu 3 10,221.411 9,658.271 563.140 3 10,221.411 1 4,135.000 1 4,135.000 0 0.000

Feliceni 1 1,269.900 1,221.123 48.777 1 1,269.900 1 1,269.900 1 1,269.900 0 0.000

Frumoasa 5 29,801.340 28,653.620 1,147.720 3 13,801.340 3 13,801.340 0 0.000 2 12,177.510

Gălăuţaş 8 9,902.093 7,518.393 2,383.700 7 8,993.173 7 8,993.173 2 3,219.360 5 5,773.813

Joseni 4 8,412.492 6,927.593 1,484.899 4 8,412.492 2 2,841.933 0 0.000 0 0.000

Lăzarea 3 11,974.933 9,227.217 2,747.716 3 11,974.933 3 11,974.933 1 7,932.481 1 2,038.780

Leliceni 3 4,242.115 3,405.337 836.778 2 2,096.980 1 1,503.676 0 0.000 1 1,503.676

Lueta 7 30,588.010 28,301.420 2,286.590 7 30,588.010 7 30,588.010 1 1,637.740 4 16,668.330

Lunca de Jos 1 1,101.988 996.720 105.268 1 1,101.988 1 1,101.988 1 1,101.988 0 0.000

Lunca de Sus 1 17,103.768 16,460.040 643.728 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Lupeni 3 5,565.409 3,981.409 1,584.000 3 5,565.409 2 2,977.409 1 1,093.144 1 1,884.265

Mădăraş 4 23,373.923 22,366.454 1,007.469 3 22,323.923 3 22,323.923 2 21,486.188 2 7,148.109

Mărtiniş 2 2,645.235 2,319.493 325.742 2 2,645.235 1 1,683.318 0 0.000 1 1,683.318

Mereşti 3 2,528.373 2,528.373 0.000 3 2,528.373 3 2,528.373 1 1,246.472 1 454.580

Mihăileni 1 1,241.159 1,241.159 0.000 1 1,241.159 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Mugeni 4 3,164.070 2,908.970 255.100 4 3,164.070 4 2,127.080 0 0.000 2 1,292.620

Ocland 1 4,248.312 4,156.500 91.812 1 4,248.312 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Păuleni Ciuc 2 3,061.350 2,990.480 70.870 1 576.370 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Plăieşii de Jos 4 12,371.171 11,115.755 1,255.416 4 12,371.171 1 5,303.756 0 0.000 0 0.000

Porumbeni 4 3,371.032 3,371.032 0.000 4 3,371.032 3 1,081.032 0 0.000 3 1,081.032

Praid 5 13,626.806 12,313.637 1,313.169 5 13,626.806 4 12,957.076 4 12,957.076 0 0.000

Racu 2 4,761.210 4,757.210 4.000 2 4,761.210 1 4,327.210 0 0.000 0 0.000

Remetea 1 2,359.266 2,241.573 117.693 1 2,359.266 1 2,359.266 1 2,359.266 0 0.000

Satu Mare 2 7,000.901 6,300.000 700.901 2 7,000.901 2 7,000.901 2 7,000.901 0 0.000

Săcel 2 17,910.577 16,319.522 1,591.055 2 17,910.577 1 4,003.997 1 4,003.997 0 0.000

Sărmaş 2 9,954.712 8,424.424 1,530.288 1 1,068.962 1 1,068.962 0 0.000 1 1,068.962

Secuieni 2 8,911.189 8,840.465 70.724 2 8,911.189 2 8,911.189 1 4,539.755 1 4,371.434

Sâncrăieni 1 2,199.800 1,996.220 203.580 1 2,199.800 1 2,199.800 1 2,199.800 0 0.000

Sândominic 5 4,162.769 2,855.590 307.934 4 4,162.769 3 3,013.962 1 1,984.717 2 1,029.245

Sânsimion 3 5,104.565 4,790.025 314.540 2 2,131.168 2 2,131.168 2 2,131.168 0 0.000

Sântimbru 4 2,640.940 2,431.489 209.451 1 2,640.940 1 2,640.940 1 2,640.940 0 0.000

Siculeni 4 14,213.742 12,679.045 1,534.697 3 13,221.059 3 13,221.059 2 12,673.239 1 547.820

Subcetate 5 24,968.533 23,709.855 1,258.678 5 24,968.533 4 15,643.403 0 0.000 2 583.833

Suseni 8 10,222.000 9,410.000 812.000 3 2,468.000 3 2,468.000 0 0.000 2 2,468.000

Şimoneşti 5 12,069.000 11,249.000 820.000 2 4,060.000 2 4,054.000 0 0.000 2 4,054.000

Tomeşti 2 4,403.100 4,341.430 61.670 2 4,403.100 1 3,763.715 0 0.000 0 0.000

Tulgheş 6 15,764.588 14,558.362 1,206.226 6 15,764.588 3 4,581.738 2 2,751.680 1 1,074.000

Tuşnad 2 21,890.534 20,803.788 1,086.746 2 10,945.267 2 21,890.534 0 0.000 1 10,945.267

Ulieş 5 9,421.224 8,954.460 466.764 5 9,421.224 4 7,348.974 4 7,348.974 0 0.000

Vărşag 4 11,010.152 10,025.562 984.590 4 11,010.152 4 11,010.152 1 4,018.060 0 0.000

Voşlăbeni 10 50,530.958 48,020.081 2,510.877 8 20,338.628 8 20,338.628 5 16,354.762 5 8,950.186

Zetea 2 3,468.890 3,245.410 223.480 1 1,751.500 1 1,751.500 0 0.000 1 1,751.500

Total comune 205 600,787.756 541,173.545 53,199.907 164 453,199.594 136 383,352.160 58 187,723.107 53 107,481.849

Proiecte 

implementate

UAT

Număr 

total 

proiecte

Proiecte depuse Proiecte aprobate

Proiecte pentru care 

au fost încheiate 

contracte şi decizii de 

finanţare

Proiecte în 

implementare

 



 80 

În perioada de referinţă analizată se constată o creştere cu aproximativ 58% a 

numărului de proiecte promovate (depuse) în 2018, comparativ cu 2017 şi cu aproximativ 

74% a valorii potenţial atrase la nivelul comunelor din judeţul Harghita. Această creştere 

este evidenţiată şi de diagramele de mai jos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Număr total proiecte la nivelul comunelor, comparativ 2017/2018 
Valoare totală atrasă la nivelul comunelor (mii lei), comparativ 2017/2018 

 

Topul comunelor care au atras cea mai mare valoare fonduri 

nerambursabile din fonduri publice, în ordine descrescătoare, comparativ 

2017/2018 este:  
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UAT 

Valoare 
totală 

proiecte    
(mii lei)  

2018 

Voşlăbeni 50,530.958 

Lueta 30,588.010 

Frumoasa 29,801.340 

Căpâlniţa 28,512.000 

Subcetate 24,968.533 

Mădăraş 23,373.923 

Dealu 22,282.287 

Tuşnad 21,890.534 

Săcel 17,910.577 

Lunca de Sus 17,103.768 
 

UAT

Valoare 

totală 

proiecte    

(mii lei)  

2017

Lueta 30,588.170

Mădăraş 22,241.617

Dealu 19,188.266

Tulgheş 13,531.000

Frumoasa 13,388.300

Praid 13,353.052

Lăzarea 11,974.933

Gălăuţaş 11,898.853

Siculeni 11,826.385

Corund 11,583.190  
 

 Datele expuse în acest material scot în evidenţă faptul că la nivelul autorităţilor 

publice locale continuă să existe o preocupare permanentă pentru eliminarea, dar mai ales 

diminuarea discrepanţelor de dezvoltare dintre zonele mai puţin dezvoltate şi cele mai 

dezvoltate din judeţ. 

 Impactul pe care implementarea acestor proiecte îl are asupra îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă, trai şi de muncă ale locuitorilor judeţului Harghita, beneficiarii 

direcţi/indirecţi ai acestora este unul pozitiv şi creează bazele/premisele unor dezvoltări 

viitoare de amploare care vor permite abordarea şi la acest nivel a altor sectoare/domenii 

care aparţin viitorului/industriei viitorului. 
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1.4. Comerţ şi protecţia consumatorului 

 Conform datelor furnizate de către Oficiul Registrului Comerţiului de pe lângă 

Tribunalul Harghita privind înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 

asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală  şi autorizarea acestora, 

distribuţia lor pe diferite forme de activitate, radierile înregistrate, situaţia pe anul 2018 

este ilustrată conform tabelelor de mai jos: 

 

I.Situaţia înmatriculărilor după forma juridică  în perioada 
 01.01.1991-31.12.2018 

 

Forma juridică Total 
Din care 

Total radiate neradiate 

 Nr % Nr % Nr % 

0 1 2 3 4 5 6 

Total 43733 100 22676 100 21057 100,00 
-SRL - societăţi cu răspundere 
limitată 

21532 49,24 10200 49,24 11332 53,82 

- SA    - societăţi pe acţiuni 443 1,01 287 1,01 156 0,74 

- SNC - societăţi în nume colectiv 50 0,11 47 0,11 3 0,01 
- SCS  - societăţi în comandită 
simplă 

7 0,02 6 0,02 1 0,00 

- RA   - regii autonome 13 0,03 11 0,03 2 0,01 

-SC- societati cooperatiste 61 0,14 4 0,14 57 0,27 

-CA- societati agricole 28 0,06 1 0,06 27 0,13 

- OC   - organizaţii cooperatiste 26 0,06 23 0,06 3 0,01 
- PFA  -  persoane fizice 
autorizate 

4709 10,77 2011 10,77 2698 12,81 

-II-  intreprindere individuala 8787 20,09 3168 20,09 5619 26,68 

-IF- intreprindere familiala 1762 4,03 603 4,03 1159 5,50 

-  persoane fizice ALTE 6315 14,44 6315 14,44 0 0,00 

 
 
II. Evoluţia înmatriculărilor pe zone în perioada 01.01.1991-31.12.2018 

 

AN 

Zona geografica 
Total 

CIUC ODORHEI GHEORGHENI TOPLITA 

Total Din care Total Din care Total Din care Total Din care Total Din care 

PJ PF PJ PF PJ PF PJ PF PJ PF 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1991 501 477 24 355 338 17 169 159 10 107 97 10 1132 1071 61 

1992 692 627 65 555 528 27 218 214 4 174 164 10 1502 1396 106 

1993 534 508 26 420 409 11 219 212 7 118 113 5 1291 1242 49 

1994 685 672 13 603 594 9 290 286 4 120 120 0 1698 1672 26 

1995 334 322 12 259 248 11 110 106 4 73 69 4 777 746 31 

1996 264 236 28 272 240 32 124 112 12 81 72 9 741 660 81 

1997 221 211 10 203 198 5 81 80 1 43 41 2 549 530 19 

1998 226 207 19 160 155 5 91 91 0 19 19 0 496 473 23 
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AN 

Zona geografica 
Total 

CIUC ODORHEI GHEORGHENI TOPLITA 

Total Din care Total Din care Total Din care Total Din care Total Din care 

PJ PF PJ PF PJ PF PJ PF PJ PF 

1999 204 193 11 92 90 2 56 56 0 30 27 3 382 366 16 

2000 199 184 15 112 111 1 73 69 4 33 26 7 417 390 27 

2001 302 181 121 276 91 185 116 48 68 58 23 35 752 343 409 

2002 444 214 230 482 134 348 233 84 149 143 48 95 1302 480 822 

2003 1031 515 518 1887 376 1511 592 217 375 331 106 225 3841 1212 2629 

2004 740 485 255 1419 408 1011 416 250 166 221 131 90 2796 1274 1522 

2005 893 455 438 1602 470 1132 479 185 294 271 124 147 3245 1234 2011 

2006 713 477 236 1316 450 866 373 212 161 199 83 116 2601 1223 1378 

2007 759 466 297 1283 452 831 386 198 188 192 82 110 2620 1194 1426 

2008 801 482 319 1003 407 596 372 211 161 170 86 84 2346 1186 1160 

2009 651 217 434 973 237 736 269 100 169 82 29 53 1975 583 1392 

2010 723 167 556 942 146 796 316 93 223 153 28 125 2134 434 1700 

2011 583 228 355 783 215 568 304 91 213 130 41 89 1800 573 1227 

2012 569 212 357 674 202 472 269 82 187 146 45 101 1658 541 1117 

2013 456 143 313 589 164 425 272 53 219 189 32 157 1506 392 1114 

2014  377 135 242 507 157 350 178 59 119 53 24 29 1115 375 740 

2015 411 146 265 540 179 361 169 55 114 97 35 62 1217 415 802 

2016 415 216 199 473 273 200 169 76 93 89 54 35 1146 619 527 

2017 521 307 214 601 366 235 199 101 98 97 70 27 1418 844 574 

2018 446 237 209 570 314 256 158 74 84 99 65 34 1273 690 583 

 
 
III. Distribuţia radierilor pe zone geografice 

 

Zona geografica 
Radiate 

Nr.  

0 1 2 

Ciuc 7337 32,36 
Odorhei 9989 44,05 

Gheorgheni 3343 14,74 
Toplita 2007 8,85 
Total 22676 100 

 
 

IV. Distribuţia agenţilor economici cu stare ,,in funcţiune”  după forma 
juridică şi zonă 

 

Zone 
geografica 

Total 
 

Nr                        [ %] 

Din care 
Din care II+IF+

PFA+Al
te PF 

societati comerciale  
RA 

OC+CA+SC 

SNC SCS SRL SA  

0 1                2 3 4 5 6 7 8 9 

Total Harghita 18.944             100,00 8.682 3 0 10.053 121 2 83 
M-Ciuc 6.403                  33,80 2.655 0 0 3.663 59 1 25 

Odorhei 8.130                  42,92 4.087 0 0 4.006 34 0 33 

Gheorgheni 2.952                  15,58 1.322 1 0 1.600 18 1 10 

Toplita 1.459                   7,70 648 2 0 784 10 0 15 
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V. Situaţia persoanelor juridice după forma de proprietate şi după 
capitalul social  subscris 

 

Forma de proprietate 
Nr.  PJ Capital social subscris 

 % RON % 

0 1 2 3 4 

Total 11.537 100 849.779.250,9 100,00 

Capital integral privat 
românesc 

10.182 88,25 487.657.682,8 57,39 

Cu participare de capital 
străin 

1.282 11,12 31.098.5529,9 36,60 

Capital integral de stat 40 0,34 21.359.350,0 2,51 

Capital mixt (stat +privat) 33 0,29 29.776.688,0 3,50 

 
 

VI. Situaţia capitalului social total subscris  pe zone geografice: 
 

Zona geografica 
Capital social subscris 

(RON) % 

0 1 2 

Total 849.779.250,90 100 

Ciuc 290.250.424,10 34,16 

Odorhei 353.672.408,60 41,62 

Gheorgheni 147.452.749,50 17,35 

Toplita 58.403.668,670 6,87 

 

         VII. Situatia d.p.v. al provenienţei investiţiei străine 

 

Nr. 
Crt. 

Ţara 
Număr 

societăţi 
Total capital straini 

investit / RON 
0 1 2 3 

1 Ungaria 923 46.764.375,51 
2 Belgia 13 39.442.898,00 
3 Olanda 28 36.492.432,78 
4 Austria 61 27.347.027,97 
5 Regatul Unit al Marii Britanii 

şi al Irlandei de Nord 19 11.737.858,00 
6 Malta 2 3.327.684,15 
7 Turcia 9 2292706,50 
8 Danemarca 4 1.718.520,00 
9 Germania 79 1.684.086,22 
10 Italia 38 843.544,20 
11 Franţa 21 768.544,40 
12 Cipru 7 713.123,10 
13 Spania 4 644.420,00 
14 Elveţia 21 594.846,10 
15 Israel 9 365.481,67 
16 Liban 3 171.243,40 
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Nr. 
Crt. 

Ţara 
Număr 

societăţi 
Total capital straini 

investit / RON 
0 1 2 3 

17 Canada 8 94.606,50 
18 Suedia 13 78.208,82 
19 S.U.A. 15 31.665,57 
20 Serbia 7 14.580,00 
21 Cehia 2 9.090,00 
22 Ucraina 5 6.490,00 
23 Slovacia 13 6.080,00 
24 Seychelles 1 4.400,00 
25 China 6 3.640,00 
26 Australia 1 3.000,00 
27 Finlanda 3 1.600,00 
28 Moldova 7 890,00 
29 Portugalia 3 390,00 
30 Africa De Sud 1 240,00 
31 Muntenegru 1 200,00 
32 Slovenia 1 200,00 
33 Monaco 1 200,00 
34 Iran 1 200,00 
35 Kuweit 1 200,00 
36 Bangladesh 1 140,00 
37 Maroc 1 100,00 
38 Columbia 1 100,00 
39 Serbia-Muntenegru 1 100,00 
40 Polonia 1 100,00 
41 Norvegia 1 50,00 
42 Arabia Saudită 3 44,00 

 

VIII. Situaţia statistică pe domenii principale de activitate la 31.12.2018 (cod CAEN vers.1) 

Diviziunea 
CAEN Denumirea 

Nr 

01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 1 

02 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe 1 

15 Industria alimentară şi a băuturilor 2 

17 Fabricarea produselor textile 1 

18 
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea 
blănurilor 

1 

19 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei 

1 

20 
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte 
materiale vegetale 

3 

21 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 1 

25 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii) 

1 

26 Construcţii 6 
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28 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule 

4 

29 
Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata 
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) 

10 

34 
Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti 

6 

36 Hoteluri şi restaurante 1 

37 Transporturi terestre; transporturi prin conducte 1 

40 Informatica şi activităţi conexe 1 

41 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 2 

45 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 11 

50 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe 11 

51 Industria alimentară şi a băuturilor 7 

52 Fabricarea produselor textile 1 

55 
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea 
blănurilor 

3 

60 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei 

2 

63 
Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte 
materiale vegetale 

55 

64 Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie 2 

65 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 3 

66 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 5 

70 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii) 

9 

71 Industria de maşini şi echipamente 1 

72 Industria mijloacelor de transport rutier 1 

74 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a. 7 

80 Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 1 

85 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă 1 

90 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 1 

92 Construcţii 95 

93 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al 
carburanţilor pentru autovehicule 

18 

 
IX. Situaţia statistică pe domenii principale de activitate la 31.12.2018 (cod CAEN vers.2) 

 

Diviziunea 
CAEN Denumirea 

 
Nr 

01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 2117 

02 Silvicultură şi exploatare forestieră 320 

03 Pescuitul şi acvacultura 20 

08 Alte activităţi extractive 36 

09 Activităţi de servicii anexe extracţiei 2 

10 Industria alimentară 344 
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Diviziunea 
CAEN Denumirea 

 
Nr 

11 Fabricarea băuturilor 58 

12 Fabricarea produselor din tutun 1 

13 Fabricarea produselor textile 56 

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 176 

15 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 
marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea 
blănurilor 

45 

16 
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

888 

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 22 

18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 60 

19 
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din 
prelucrarea ţiţeiului 

1 

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 27 

21 
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor 
farmaceutice 

2 

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 56 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 385 

24 Industria metalurgică 10 

25 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii 

208 

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 12 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 8 

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 18 

29 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi 
semiremorcilor 

8 

30 Fabricarea altor mijloace de transport 4 

31 Fabricarea de mobilă 155 

32 Alte activităţi industriale n.c.a. 205 

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 69 

35 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat 

44 

36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 15 

37 Colectarea şi epurarea apelor uzate 4 

38 
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 
materialelor reciclabile 

50 

39 Activităţi şi servicii de decontaminare 1 

41 Construcţii de clădiri 860 

42 Lucrări de geniu civil 79 

43 Lucrări speciale de construcţii 980 

45 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

701 

46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 1271 

47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 3235 

49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 776 

51 Transporturi aeriene 1 

52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 90 
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Diviziunea 
CAEN Denumirea 

 
Nr 

53 Activităţi de poştă şi de curier 24 

55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 611 

56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 723 

58 Activităţi de editare 53 

59 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de 
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

45 

60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 11 

61 Telecomunicaţii 36 

62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 337 

63 Activităţi de servicii informatice 108 

64 
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 

35 

65 
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia 
celor din sistemul public de asigurări sociale) 

6 

66 
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi 
fonduri de pensii 

132 

68 Tranzacţii imobiliare 217 

69 Activităţi juridice şi de contabilitate 171 

70 
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative 
centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management 

338 

71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 470 

72 Cercetare-dezvoltare 30 

73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 159 

74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 355 

75 Activităţi veterinare 60 

77 Activităţi de închiriere şi leasing 75 

78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 42 

79 
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de 
rezervare şi asistenţă turistică 

85 

80 Activităţi de investigaţii şi protecţie 16 

81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 115 

82 
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii 
prestate în principal întreprinderilor 

641 

85 Învăţământ 327 

86 Activităţi referitoare la sănătatea umană 217 

88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 6 

90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 172 

91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 7 

92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 22 

93 Activităţi spotive, recreative şi distractive 269 

95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 206 

96 Alte activităţi de servicii 847 
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 X. Operatiuni efectuate in anul 2018 
 

Operatiuni Nr % 

0 1 2 

Operatiuni in R.C. 

Total 7511 100,00 

Inmatriculari PJ 690 9,18 

Inmatriculari PF 583 7,76 

Mentiuni 3725 49,60 

Depunere acte 763 10,16 

Radieri 877 11,68 

Preschimbare certificat 23 0,30 

Note interne 823 10,96 

Erori materiale 27 0,36 

 

ACTIVITATEA DE COMERŢ EXTERIOR 

Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în anul 2018 

în exporturi în valoare de 315.619 mii euro şi importuri de 439.619 mii euro, 

înregistrându-se un sold negativ al balanţei comerţului exterior de -124.000 mii euro.  

Comparativ cu anul 2017, valoarea mărfurilor exportate a crescut cu 2,8%,              

(8.597 mii euro), iar a celor importate a crescut cu 4,1% (17.437 mii euro. 

Ponderi însemnate în structura exporturilor  conform  Nomenclatorului Combinat 

(NC) s-au înregistrat la:  

 textile şi articole din textile:  28,08% în anul 2018 şi 29,81% în anul 2017;  

 produse din lemn, exclusiv mobilier:  14,49% în anul 2018 şi 16,67% în anul 2017;  

 hârtie şi articole din acestea: 7,92%  în anul 2018 şi 7,27% în anul 2017; 

 mijloace şi materiale de transport: 10,21% în anul 2018 şi 8,64% în anul 2017; 

 metale comune şi articole din acestea: 7,06% în anul 2018 şi 5,37% în anul 2017; 

în timp ce la importuri s-au înregistrat la : 

 textile şi articole din textile:  15,92% în anul 2018 şi 16,69% în anul 2017; 

 metale comune şi articole din acestea: 21,58% în anul 2018 şi 19,71% în anul 2017; 

 materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea: 14,41% în anul 2018 şi 13,8% în 

anul 2017; 

 maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus 

sunetul şi imaginile:  11,4% în anul 2018 şi 12,04% în anul 2017; 
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 hârtie şi articole din acestea: 5,65% în anul 2018 şi 5,71% în anul 2017, aşa cum 

reiese din tabelele de mai jos. 

Exporturi (FOB) pe judeţ şi pe secţiuni 

                                       mii euro 

Secţiuni și capitole conform Nomenclatorului 
Combinat (NC) 

Anii 

20171) 20182) 

Total 307.022 315.619 

I. Animale vii și produse animale 1.935 2.462 

II. Produse vegetale 6.583 5.883 

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetele 1 0 

IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 4.321 4.289 

V. Produse minerale 0 1 

VI. Produse chimice 466 305 

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 6.295 5.247 

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 4.291 3.143 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 51.192 45.743 

X. Hârtie şi articole din acestea 22.314 24.998 

XI. Textile şi articole din textile 91.520 88.624 

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 11.494 10.042 

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din 
alte materiale similare 270 494 

XV. Metale comune și articole din acestea 16.501 22.296 

XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de 
înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile 8.772 9.418 

XVII. Mijloace şi materiale de transport 26.523 32.217 

XVIII Instrumente și aparate optice, fotografice, 
cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente 
muzicale 1.175 1.484 

XX. Mărfuri și produse diverse 53.355 58.938 

XXII. Bunuri necuprinse în alte secţiuni din Nomenclatorul 
Combinat 10 38 

1) Date semidefinitive 
2) Date provizorii 
 
Datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ sunt 
datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro. 

 

Importuri (CIF) pe judeţ şi pe secţiuni 

                                   mii euro 

Sectiuni si capitole conform Nomenclatorului Combinat (NC) 
Anii 

20171) 20182) 

Total 422.182 439.619 

I. Animale vii și produse animale 10.070 11.179 

II. Produse vegetale 13.257 12.958 

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetele 1.036 1.656 
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Sectiuni si capitole conform Nomenclatorului Combinat (NC) 
Anii 

20171) 20182) 

Total 422.182 439.619 

IV. Produse alimentare, băuturi și tutun 21.096 24.161 

V. Produse minerale 1.343 1.464 

VI. Produse chimice 18.736 16.234 

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea 58.275 62.008 

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea 5.245 4.099 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 14.355 16.579 

X. Hârtie şi articole din acestea 24.124 24.842 

XI. Textile şi articole din textile 70.453 69.995 

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare 9.842 8.649 

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din alte 
materiale similare 3.728 3.937 

XV. Metale comune și articole din acestea 83.231 94.856 

XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul și imaginile 50.852 50.136 

XVII. Mijloace şi materiale de transport 21.537 19.894 

XVIII Instrumente și aparate optice, fotografice, cinematografice, 
medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale 5.758 5.845 

XX. Mărfuri și produse diverse 8.826 10.848 

XXII. Bunuri necuprinse în alte secţiuni din Nomenclatorul Combinat 415 282 

1) Date semidefinitive 
2) Date provizorii 
 
Datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ sunt 
datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro. 

  

PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

 

În perioada  01.01.2018 - 31.12.2018 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Harghita a acţionat în sensul realizării obiectivelor şi strategiei privind 

politica de protecţie a consumatorilor din Programul de Guvernare 2018-2020, aspecte ce 

se regăsesc implicit în strategia Europeană în domeniul Protecţiei Consumatorului a 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi a Comisariatului  Judeţean pentru 

Protecţia Consumatorilor Harghita. 

                 Politica de protecţie a consumatorilor  s-a fundamentat pe următoarele 

obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piaţă : 

 realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor prin stimularea capacităţii de 

autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor; 

 aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor; 

 întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor  şi 

urmărirea realizării unei protecţii a consumatorilor asemănătoare cu cea existentă în 
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statele membre ale Uniunii Europene, incluzând securitatea, interesele economice, 

informarea şi educarea consumatorilor; 

 eficientizarea activităţii de protecţie a consumatorilor şi prin activităţi de consiliere a 

operatorilor economici;        

 ridicarea calităţii vieţii consumatorilor, prin măsuri de protejare a acestora împotriva 

riscului de a achiziţiona produse sau servicii care ar putea să le afecteze viaţa, 

sănătatea, securitatea sau interesele economice; 

 întărirea sistemului de supraveghere a produselor şi serviciilor pe  piaţă; 

 depistarea şi retragerea de pe piaţă a produselor alimentare şi nealimentare, care 

prezintă risc asupra sănătăţii şi securităţii consumatorilor; 

 respectarea dreptului consumatorului de a fi despăgubit pentru produsul sau serviciu 

necorespunzător; 

 supravegherea pe  piaţa şi în vamă a conformităţii produselor importate; 

 extinderea cooperării şi dialogului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor cu societatea civilă şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul 

protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi în domeniul intereselor economice ale 

consumatorilor. 

 Ca acţiuni de control s-au efectuat controale pe tematici ANPC, cercetare reclamaţii, 

controale inopinate şi tematici proprii.    

 Concretizarea activităţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Harghita în anul 2018 s-a făcut prin 1244  acţiuni de control, faţă de 2177 în anul 2017, în 

urma cărora s-au întocmit: 

 -   431  PVCC  -  procese verbale de constatare a contravenţiei/ 887 în anul 2017; 

- 350- amenzi aplicate / 887 în anul 2017; 

- 81– avertismente / 199 în anul 2017; 

- 626 PVC- procese verbale de constatare / 924 în anul 2017; 

- 12 PVP -  procese verbale de prelevare  / 44 în anul 2017; 

- 155 PVD - procese verbale de distrugere/ 322 în anul 2017. 

 
Acţiunile de control ale Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Harghita repartizate pe segmente sunt : 

- produse alimentare:  566 / 895 în anul 2017; 

- produse nealimentare: 375 / 394 în anul 2017;  

- produse financiare: 26 / 24 în anul 2017; 
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- servicii nealimentare: 217 / 765 în anul 2017; 

- servicii alimentare: 30 / 79 în anul 2017; 

- servicii financiare: 29 / 24 în anul 2017; 

- alte segmente:  10 / 20 în anul 2017. 

Cele 2177 acţiuni de control ale Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Harghita au fost finalizate prin întocmirea unui număr de 887 procese 

verbale de constatare a contravenţiei încheiate , faţă de 1079 în anul 2016 astfel : 

- produse alimentare:  301/427; 

- produse nealimentare: 421/412; 

- produse financiare: 0 / 2; 

- servicii nealimentare: 96 / 112; 

- servicii alimentare: 50 / 113; 

- alte segmente: 19 / 1. 

Au fost prelevate 12 probe in anul 2018 faţă de 44 in anul 2017, despre care existau 

suspiciuni ca ar fi produse neconforme, din care în urma analizelor de laborator   s-au 

depistat 12 probe neconforme. 

O atenţie deosebită a fost acordată şi verificării operatorilor economici din localităţile 

aflate în afara reşedinţei de judeţ  şi a celor aflaţi în mediul rural.  

Abateri constatate şi măsuri dispuse: 

Scopul acestor acţiuni de control a fost de a împiedica punerea pe piaţă a unor 

produse nesigure sau neconforme . 

Au fost oprite definitiv de la comercializare produse periculoase şi s-a procedat la 

distrugerea acestora, încheindu-se în acest sens 155 PVD in anul 2018 / 322 PVD in anul 

2017 - procese verbale de distrugere. 

 Valoarea totală a produselor comunitare oprite definitiv de la comercializare şi 

eliminate din circuitul consumului uman este de 97.252,4 lei in anul 2018 faţă de 45.485,24 

lei in anul 2017. 

 Amenzi  contravenţionale:  

Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2018, prin 431  procese verbale de 

constatare a contravenţiei este de 2.077.200 lei, faţă de anul 2017  în care valoarea a fost 

3.270.000 lei.  

Valoarea vărsămintelor la bugetul statului până la 31.12.2018, din cadrul CJPC HR a 

fost de 229.500 lei, faţă de 396.350 lei în anul 2017.  
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Aceasta scădere semnificativa s-a datorat scăderii numărului de personal al 

Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita. 

Cercetarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea 

consumatorilor  

În perioada de raportare, respectiv 01.01.2018-31.12.2018, consumatorii au 

reclamat Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita nemulţumirea 

lor cu privire la calitatea produselor şi serviciilor în 457de reclamaţii înregistrate, faţă de 

443 reclamaţii în anul 2017. 

Reclamaţiile înregistrate în anul 2018 au fost închise astfel: 

- 148 închise cu rezolvare amiabilă; 

- 140 concluzionate ca fiind întemeiate, cu soluţionare pozitivă; 

- 104 concluzionate ca fiind neîntemeiate; 

- 29  redirecţionate; 

- 12 clasate; 

- 6 retrase; 

- 2 nesoluţionabile. 

 Acţiuni de informare şi educare a consumatorilor 

Unul din obiectivele Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

reprezintă întărirea activităţilor de informare şi educare a consumatorilor. 

      Având în vedere impactul deosebit pe care îl are mass-media, atât asupra 

consumatorilor cât şi asupra operatorilor economici, activitatea de control desfăşurată de 

CJPC Harghita  în această perioadă, a fost mediatizată prin 75 apariţii atât în presa scrisă 

cât şi Radio - TV locale, 2 controale împreună cu reprezentanţii mass-mediei locale, precum 

şi 2 conferinţe de presă. 

Problematica abordată prin mass-media s-a referit la exemplificarea unor cazuri în 

care operatorii economici au comercializat produse cu deficienţe de calitate, în special 

cazuri de încălcări ale prevederilor legale cu privire la informarea corectă şi completă a 

consumatorilor (etichetarea produselor alimentare sau nealimentare), sau de respectarea 

condiţiilor tehnice impuse la comercializarea produselor sau la prestarea serviciilor. 

                                                  
Acţiuni urmare a tematicilor de control dispuse de ANPC 
 
Tematicile naţionale ANPC au fost in număr de 53 fata de 51 in anul 2017 astfel, 

acestea s-au referit la: 

 alimente : 25 / 19 (2017) tematici; 
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 produse nealimentare : 16 / 20 (2017) tematici; 

 prestări servicii : 12 / 18 (2017) tematici. 

Acţiuni urmare a tematicilor de control proprii 
 

In anul 2018 s-au efectuat controale în cadrul a 24 tematici proprii stabilite de CJPC 

Harghita, numărul de tematici proprii fiind la fel ca si in anul precedent . 

Acţiuni în colaborare cu alte instituţii  
 

 S-au efectuat 71 de acţiuni de control în colaborare cu instituţiile deconcentrate, 

faţă de 51 în anul 2017, finalizându-se prin întocmirea a 54 PVC ( procese verbale de 

constatare) şi 17 de PVCC (procese verbale de constatare a contravenţiei ). 

 Acţiunile au fost efectuate în colaborare cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Harghita, Biroul Vamal de Interior Harghita, Biroul Român de 

Metrologie Legală Harghita şi reprezentanţi ai primăriilor din judeţ. 

Acţiuni de consiliere 

 
În anul 2018 s-au desfăşurat 189 acţiuni de consiliere  (faţă de 79 în anul 2017) 

a operatorilor economici, sau a consumatorilor privind legislaţia în vigoare, legislaţia 

specifică produsului sau serviciului, în cadru organizat , sau individual, în prezenţa mass-

mediei, cu exemple concrete de abateri de la normativele în vigoare pentru a se evita pe 

viitor încălcarea legislaţiei protecţiei consumatorilor. 

 Au fost distribuite materiale informative. Unele acţiuni au fost mediatizate în mass-

media locală prin Comunicate .  

Cu ocazia controalelor tematice sau operative efectuate, în special unde s-au 

constatat deficienţe, toţi operatorii economici au fost consiliaţi pentru prevenirea repetării 

abaterilor de la prevederile legislaţiei protecţiei consumatorilor. 

De asemenea CJPC HR a desfăşurat acţiuni de informare şi educare a tânărului 

consumator prin participarea efectivă a comisarilor la orele materiilor opţionale din şcoli.    

Au fost prezentate materiale de genul: “ Educaţia pentru sănătate” sau ” Stil de viaţă 

sănătos ” parte integrantă a proiectului ,,ANPC JUNIOR”.  

CJPC HR a marcat ”Ziua mondială a drepturilor consumatorilor” ediţia 2018 prin 

organizarea împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean a concursului “Alege ! Este dreptul 

tău” în şcoli, precum şi prin desfăşurarea de acţiuni de informare şi consiliere a 

consumatorilor cu această ocazie. 

In cadrul CJPC Harghita există un punct de informare la dispoziţia consumatorilor, 

respectiv operatorilor economici, cu ghiduri gratuite care cuprind sfaturi, conspecte din 
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legislaţia protecţiei consumatorilor, noutăţile legislative în acest sens. Totodată există un 

responsabil al punctului de informare care oferă informaţii privind legislaţia specifică în 

vigoare, precum şi vizionarea site-ului ANPC www.anpc.ro . 

   Date de personal 

Activitatea instituţiei în anul 2018 s-a realizat cu un număr mediu de comisari cu 

atribuţii de control de 2,5 , comisariatul fiind condus de către un comisar şef adjunct.  

În prima jumătate a anului activitatea instituţiei s-a realizat foarte greu datorită 

faptului că în perioada 01.01.2018-01.08.2018 CJPC Harghita a avut doar 2 comisari, iar în 

perioada 01.08-31.12.2018 s-a reuşit angajarea a încă unui comisar.  

În concluzie, analizând indicatorii obţinuţi, se observă o scădere semnificativă a 

numărului de acţiuni de control efectuate în anul 2018 lucru datorat în principal 

înjumătăţirii numărului de comisari, cu toate acestea a crescut numărul de reclamaţii 

primite şi rezolvate totuşi în termenul legal. 

http://www.anpc.ro/
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2. STAREA SOCIALĂ 

2.1. Starea de sănătate şi educaţie a populaţiei 

a) Sănătate  

Prezentarea sumară a reţelei sanitare din judeţul Harghita 

Serviciul de ambulanţă Harghita 

 În judeţul nostru, în anul 2011 au fost desfiinţate 5 substaţii de ambulanţă din 

localităţile Praid, Zetea, Mădăraş - Ciuc, Mihăileni şi Corbu după recalcularea bugetului SAJ 

HR prin metoda capitaţiei. Situaţia actuală privind distribuţia staţiilor şi substaţiilor este 

reprezentată pe harta de mai jos: 

 

Asistenţă medicală primară 

 Cabinete medicale de familie. Total: 181, din care în mediul urban 83, în mediul 

rural 98 

zona Ciuc  69 

zona Odorhei 47 

zona Gheorgheni  29 

zona Topliţa  21 

zona Vlăhiţa  7 

zona Cristur  9 
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Toate localităţile din judeţ au medici de familie. Vârsta medie a medicilor de familie 

este de 55 de ani la femei şi 56 de ani la bărbaţi în continuă creştere de la an la an, ceea 

ce va impune solicitarea unui număr mai mare de posturi şi locuri de rezidenţi la 

specialitatea medicină de familie. 

 Cabinete de medicină dentară individuale şi SRL. Total: 184, din care: 

zona Ciuc 67 

zona Odorhei 62 

zona Gheorgheni 29 

zona Topliţa 20 

zona Vlăhiţa 4 

zona Cristur 10 

 

În anii 2017 şi 2018 a crescut numărul cabinetelor stomatologice autorizate din 

mediul rural, crescând accesul populaţiei la servicii de stomatologie. 

 Centre de permanenţă. În judeţul Harghita funcţionează 6 centre de permanenţă, 

trei în mediul urban şi trei în localităţi din mediul rural: Miercurea-Ciuc, Odorheiu 

Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Remetea şi Lunca de Sus. 

În cursul anului 2018 DSP Harghita a continuat demersurile în vederea creării şi 

autorizării de noi centre de permanenţă pentru a ameliora accesul populaţiei din mediul 

rural la serviciile medicale, fără a fi necesar ca aceasta să se deplaseze în localităţile 

urbane. Propunerile au fost agreate şi sprijinite de autoritățile publice locale, dar au fost 

respinse de medicii de familie sub pretextul finanțării insuficiente.  

Asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu 

În judeţul Harghita asistenţa de specialitate ambulatorie este asigurată prin 

ambulatoriul integrat al spitalelor conform OMSP nr. 38 din 2008 şi cabinete individuale 

organizate conform OMS nr. 124 din 2003. Din păcate nu mai există policlinici (nici publice, 

nici private), doar unele grupări de cabinete fără o platformă comună de organizare, 

activitate sau un program coordonat. Multe specialităţi din ambulator sunt neacoperite de 

contracte cu CJAS Harghita, motiv pentru care ambulatorul integrat al spitalelor este în 

general aglomerat şi există liste lungi de aşteptare, pentru unele specialităţi chiar de la 

două săptămâni la o lună. 

 Cabinete medicale de specialitate individuale şi SRL 

Miercurea-Ciuc 99 

 Odorheiu-Secuiesc 69 

 Gheorgheni  21 

 Topliţa  25 

 Vlăhiţa 2 
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 Cristuru-Secuiesc  5 

 Praid  2 

 Baile Tuşnad 2 

 Lupeni 2 

 

Funcţionează patru grupări de cabinete cu specialităţi multiple în judeţ, care au 

consultaţii paralele, colaborând doar pentru examinarea conducătorilor auto. Majoritatea 

sunt medici de specialitate care acordă consultaţii săptămânal sau lunar în funcţie de 

cerere în cabinetele de specialitate private individuale dotate corespunzător, acreditate 

pentru specialitatea respectivă de către CMR, înregistrate ca atare în registrul unic al 

cabinetelor la DSP Harghita şi autorizate chiar şi în unele localităţi rurale mai mari, pentru a 

creşte adresabilitatea şi confortul pacienţilor. 

 Laboratoare medicale. În judeţ funcţionează 8 laboratoare medicale private 

autorizate din care: 

Miercurea-Ciuc   4 

Odorheiu-Secuiesc 1 

Topliţa  2 

Băile Tușnad 1 

 

Doar două dintre spitalele din județ au laborator propriu, 3 dintre acestea având 

servicii de laborator externalizate, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate. 

 Activităţi publice conexe medicale. Total : 68 de cabinete, din care: 

 

cabinet de liberă practică fiziokinetoterapie  8 

reparaţii şi întreţinere aparatură medicală  3 

optică medicală 6 

laborator tehnică dentară  50 

cabinet de psihologie 1 

 
 Farmacii. Total: 130, din care: 
 

zona Ciuc 49 

zona Odorhei 35 

zona Gheorgheni 22 

zona Topliţa 12 

zona Cristur 6 

zona Vlăhiţa 71 

 

 Cabinete şcolare: 14, medici 15, asistenţi medicali 41+un îngrijitor. 

În urma creşterilor salariale numărul medicilor din reţeaua de medicină şcolară a 

început să crească deşi vârsta lor medie se apropie de vârsta de pensionare, au fost 

organizate concursuri de recrutare în oraşele mai mariţi au fost angajaţi doi medici 
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începând cu acest an şcolar 2017/2018, această specialitate a devenit atractivă pentru 

tinerii specialişti. Deocamdată un medic acoperă mai multe şcoli, în funcţie de numărul 

elevilor, peste normele Ministerului Sănătăţii dar sunt în curs şi alte examene de recrutare. 

Blocarea posturilor în sfera publică este o măsură care poate influenţa acest fenomen. 

 Asistenţa comunitară: 34 asistenţi comunitari, 15 mediatori sanitari 

În comparaţie cu alte judeţe din ţară şi regiunea Centru din care face parte judeţul 

Harghita este o reţea bine organizată, relativ dezvoltată. Şi în anul 2018 au fost autorităţi 

locale din mediul rural care au solicitat angajarea de noi mediatori sanitari şi asistenţi 

comunitari, însă nu s-a obţinut aprobarea din partea coordonatorului de program. 

Conform studiului efectuat de DSP la nivelul judeţului atât medicii de familie, cât şi 

reprezentanţii autorităţilor locale sunt mulţumiţi în majoritatea cazurilor de activitatea 

acestora şi ar dori extinderea acestei reţele. 

 Îngrijirea la domiciliu. Este asigurată prin serviciile eparhiale şi preponderent de 

reţeaua organizată de Fundaţia „Caritas”, care deţine o reţea de îngrijire la domiciliu cu 

competenţe în nursing care a servit drept model la organizarea multor reţele naţionale şi a 

servit drept proiect pilot la elaborarea legislaţiei naţionale din domeniu. În ultimii ani s-a 

înregistrat o reducere masivă a finanţării acestor servicii în judeţul Harghita prin 

modificările legislative din domeniul asistenţei sociale, punând în pericol integritatea şi 

extinderea acestei reţele, atât de bine organizate şi menţinute în funcţiune de spiritul de 

voluntariat şi donaţii. 

Este în curs de extindere şi reţeaua de medicină paleativă pentru a acoperi cât mai 

multe localităţi din judeţ. 

Spitale 

În judeţul nostru în perioada 1970 - 2010, numărul unităţilor spitaliceşti a fost redus 

de la 12 la 5 spitale printr-o amplă activitate de reorganizare şi eficientizare a serviciilor de 

sănătate pe plan local (cu avizul Ministerului Sănătăţii). În urma acestui proces susţinut s-a 

ajuns la scăderea considerabilă a numărului de paturi de spital în judeţul Harghita, astfel în 

2013 numărul acestora fiind de 5,6 paturi de spital la 1000 de locuitori (acuţi + 

cronici) contractate cu CAS, deci accesibile populaţiei caracterizate ca având cel mai scăzut 

nivel al venitului mediu din România. Această cifră situează judeţul la acelaşi nivel cu media 

EU 27 de 5,38 paturi la 1.000 locuitori pentru anul 2013, conform Eurostat regional 

yearbook 2013, în condiţiile unei zone cu o dezvoltare economică mult sub media 

europeană, chiar și sub media naţională. Cele cinci spitale publice care funcţionează în 
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judeţul nostru au fost descentralizate şi sunt administrate în prezent de autorităţile locale 

(consilii municipale şi Consiliul Judeţean Harghita). 

În judeţul Harghita nu există spitale private, doar două paturi pentru spitalizare de zi 

private în cadrul unei unităţi sanitare ale unei fundaţii religioase (Ozanam). 

Spitalele din judeţ au fost clasificate conform OMS nr. 890/31.05.2011, după cum 

urmează: 

   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc   clasa III-a definitiv 

   Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc    clasa III-a definitiv 

   Spitalul Municipal Gheorgheni     clasa IV-a definitiv 

   Spitalul Municipal Topliţa      clasa IV-a definitiv 

   Spitalul de Psihiatrie Tulgheş     clasa V-a definitiv 

Toate spitalele din judeţ au fost acreditate de către CONAS, actuala Autoritate 

Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. 

Spitalele din judeţ au o distribuţie echilibrată, numărul de paturi finanţate de Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate a scăzut sub media europeană calculată la 1.000 de 

locuitori, iar spitalele mici din Gheorgheni şi Topliţa au probleme serioase de finanţare 

deoarece deşi există adresabilitate, logica finanţării dezavantajează spitalele din clasa IV. 

Având în vedere că accesul echitabil la serviciile spitaliceşti pentru populaţie în 

această zonă montană este îngreunată, chiar limitată atât geografic, cât şi cultural (există 

şi bariere de comunicare în limba maternă, care accentuează nesiguranţa şi suferinţa 

pacienţilor), considerăm că locuitorii din această zonă sunt defavorizaţi în comparaţie cu 

populaţia altor judeţe. Asigurarea egalităţii de şanse şi accesului echitabil la servicii 

medicale este o prioritate în Uniunea Europeană. Aşadar, prioritar ar fi dotarea spitalelor 

din zonă, crearea unui spital de urgenţă strategic în reşedinţa de judeţ şi nicidecum 

reducerea în continuare a paturilor contractabile, reparând astfel dezechilibrul care s-a 

creat începând din 2013. 

 

Evaluarea stării de sănătate şi a statusului socio – demografic. Principalele 

probleme şi aspecte particulare în anul 2018 

În cadrul mişcării naturale a populaţiei se remarcă decalajul dintre nivelul redus al 

natalităţii şi nivelul mai înalt al mortalităţii ceea ce determină un spor natural negativ.  

În anul 2015 s-a înregistrat o valoare a natalităţii de 8,80‰ în anul 2016 de 

9,09‰, în anul 2017 de 9,01‰, iar înanul 2018 de 9,05‰. Mortalitatea generală a 
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înregistrat o valoare de 10,30‰ în 2015, în anul 2016 de 10,12‰, în anul 2017 de 

10,18‰, iar în anul 2018 de 10,77‰. 

Ca  urmare acestui fapt sporul natural al populaţiei în anul 2015 a fost de -1,50 ‰ 

în anul 2016 a fost de -1,02 ‰, în anul 2017 a fost de -1.16 ‰ iar în anul 2018 de -

1.72‰. 

Graficele prezentate în cele ce urmează surprind această situaţie. 
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În judeţul Harghita speranţa de viaţă la naştere în 2017 a fost de 72,91 ani la bărbaţi 

şi de 79,97 ani la femei. El este un indicator care reflectă ansamblul condiţiilor economice 

sociale, de mediu şi sanitare în care populaţia îşi desfăşoară activitatea. 

Mortalitatea infantilă (numărul de decese 0-1 an la 1000 de născuţi vii) este 

indicatorul de sănătate care exprimă în modul cel mai pregnant nivelul de viaţă şi civilizaţie 

al unei populaţii. 

În pofida tendinţei de scădere constante a ratei mortalităţii infantile în ultimii ani 

România continuă să se situeze pe primele locuri în Europa la acest capitol (7,3 decese 0-1 

an la 1000 născuţi vii). 

În judeţul Harghita mortalitatea infantilă a înregistrat în anul 2015 o valoare de 3,05 

‰, în anul  2016 o valoare de 3,62‰ , în anul 2017 de 2,66‰,  iar în anul 2018 de 

3,31‰. 

În ceea ce priveşte mortalitatea generală, se situează cam la aceleaşi valori deşi în 

uşoară scădere în ultimii ani valorile înregistrate sunt încă destul de ridicate. În ultimii ani 

se constată modificări importante în modelul mortalităţii specifice pe grupe de vârstă şi 

sexe. 

Astfel mortalitatea generală în anul 2016 a fost de 10,12‰,  în anul 2017 a fost de 

10,18‰, iar în anul 2018 de 10,77‰. 

Mortalitatea, pe primele 5 cauze de deces, în anul 2018 au fost: bolile aparatului 

circulator (55,30‰), tumori (19,45‰), accidentele (4,94‰), bolile aparatului respirator 

(8,16‰) şi bolile  aparatului digestiv (4,67‰).  

 
 

 
Bolile cronice netransmisibile domină tabloul actual al morbidităţii, datorită creşterii lor 

reale, depistării lor într-o măsură mai mare prin introducerea în practică a tehnologiilor 
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moderne, şi creşterii duratei de supravieţuire a bolilor ca urmare a procedelor terapeutice 

noi, farmacologice, chirurgicale, imunologice şi radiologice. 

Prevalenţa unor boli cronice (la 1000 de locuitori) în judeţul Harghita : 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Boli hipertensive 8,12 8,27 8,37 

Cardiopatie ischemică 4,29 4,33 4,38 

Diabet zaharat 3,39 3,64 3,85 

Boala ulceroasă 1,51 1,50 1,50 

Boli pulmonare cronice 
obstructive 1,19 0,25 

 
1,28 

Guşa simplă 0,85 0,88 0,92 

Boli cerebro-vasculare 0,87 0,88 0,92 

Ciroză şi hepatită cr.      0,63 0,63 0,64 

 

 Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor. Implementarea și 

raportarea metodologiilor de supraveghere şi monitorizare a dezvoltării fizice şi a sănătăţii 

copiilor şi tinerilor s-a realizat prin: 

- Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate pe baza examenelor 

medicale de bilanţ la copii şi tinerii din colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural.  Nr. 

copii examinaţi: 12.016, din care: 

- în mediul urban: 8.205 (4098 fete şi 4107 băieţi) 

- înmediul rural: 3.881 (1897 fete şi 1914 băieţi) 

- Evaluarea morbidităţii cornice prin dispensarizare în colectivităţile de copii şi tinerii. Nr. 

copii investigaţi: 30.551. 

- Efectuarea triajului epidemiologic la colectivităţile de copii şi adolescenţi (de stat şi 

particulare). Au fost examinaţi 174.212 de copii, din care:  

- după vacanţa de iarnă: 39.725 copii 

- după vacanţa intersemestrială: 35.508 copii 

- după vacanţa de primăvară: 37.514 copii 

- după vacanţa de vară: 41.493 copii 

- după vacanţa din noiembrie din învăţământul primar şi preşcolar: 19.972 

copii 

- Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de 

comportamentele cu risc (YRBSS-CDC); 

Au fost aplicate 313 de chestionare (în cele 2 unităţi de învăţământ desemnate de 

către INSP-CRSP) şi trimise conform metodologiei. 

- Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a violenţei la elevi; 
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Au fost aplicate 152 de chestionare ( încele 2 unităţi de învăţământ desemnate de 

către INSP-CRSP) şi trimise conform metodologiei. 

- Supravegherea condiţiilor igienico sanitare în colectivităţile de copii şi tineri; 

În anul 2018 fost controlate 61 unităţi de învăţământ (total 100 în anul şcolar 2017-

2018), iar rezultatele au fost trimise conform metodologiei. 

- Evaluarea stării de bine a copilului în şcoală; 

Au fost aplicate 207 de chestionare (în cele 2 unităţi de învăţământ desemnate de 

către INSP-CRSP) şi trimise conform metodologiei. 

 Efectuarea de prestaţii şi servicii de sănătate publică 

 În cursul anului 2018 au fost eliberate 38 Autorizații sanitare de funcţionare şi 33 

Notificări asistenţă de specialitate noi. 

În prezent DSP are în evidenţă: 

 249 grădiniţe cu program normal și prelungit (structuri): 

     Nr. grădiniţe cu ASF fără ASF Autorizate / % 

Urban 55 54 1 98,18 % 

Rural 194 186 8 95,87 % 

Total 249 240 9 96,38 % 

   

  230 şcoli (structuri):  
 nr. şcoli cu ASF fără ASF autorizate / % 

Urban 40 40 0 100  % 

Rural 190 182 8 95,78 % 

Total 230 222 8 96,52 % 

 
 39 licee şi grupuri şcolare : 

    - urban 30, din care cu autorizaţie sanitară 30 

    - rural 9, din care cu autorizaţie sanitară 9  

 nr. Licee cu ASF fără ASF autorizate/% 

Urban 30 30 0 100 % 

Rural 9 9 0 100 % 

Total 39 39 0 100 % 

 
 Cauzele pentru care nu au fost eliberate autorizaţii sanitare de 

funcţionare sunt următoarele:  

- Grupuri sanitare de tip uscat, fără apă curentă 

- Număr insuficient de grupuri sanitare  

- Încălzirea se realizează în unele unităţi cu sobe metalice, fără grilaj protector, 

interzis în Ord. MS nr.1955/1995 

- Clădiri vechi, neconforme 
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Realizarea veniturilor şi a cheltuielilor 

 Situaţia execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 

anul 2018 comparativ cu anul 2017: 

 
Denumire indicatori 

Realizari 
an 2017 
-  lei - 

Realizari 
an 2016 
-  lei - 

Crestere 
an 2017 fata de 

an 2016 (%) 

1 2 3 4=2/3 

I.VENITURI SĂNĂTATE 235.759.098 182.123.780 129,45 

II.CHELTUIELI TOTALE din 
care: 

420.313.569 338.594.356 124,13 

- Materiale şi prestări servicii cu 
caracter medical 

271.159.389 255.055.077 106,31 

- Cheltuieli de administrare a 
fondului: 
 - cheltuieli de personal 
 - cheltuieli materiale 
 - cheltuieli de capital 

3.918.751 
 

3.533.062 
385.689 

0 

3.951.694 
 

3.538.500 
413.194 

0 

99,17 
 

99,85 
93,34 

0 

 
Veniturile realizate în anul 2018 sunt în suma de 235.759.098 lei şi reprezintă  

89,20% faţă de prevederile aprobate pentru aceeaşi perioadă. Veniturile realizate din 

contribuţii de asigurări sunt în sumă de 233.012.676 lei şi reprezintă 97,11 % faţă de 

prevederile aprobate.  

Diferenţa între veniturile totale realizate şi veniturile realizate din contribuţii de 

asigurări reprezintă sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii şi subvenţii 

primite de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, sume care nu 

se regăsesc ca încasări în contul de execuţie. 

          Veniturile colectate de ANAF au fost înregistrate în evidenţa contabilă a CAS 

Harghita din Anexele C ,,Situaţia centralizatoare privind drepturile constatate şi veniturile 

încasate” transmise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, conform 

OMFP nr.650/2003, acestea totalizând 235.422.609 lei. 

          Veniturile  încasate prin conturile proprii ale CAS Harghita totalizează suma de 

336.489 lei şi reprezintă încasări la  contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de 

asiguraţi . 

Pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare încasările de la angajatori s-au realizat în 

procent de 67,63% iar de la asiguraţi în procent de 103,09% faţă de prevederile aprobate. 

În  anul 2018 la venituri nefiscale s-a încasat suma de 250.142 lei, care reprezintă 

taxa de evaluare. 

Execuţia cheltuielilor în anul 2018 s-a realizat fară a înregistra depăşiri faţă de 

prevederile bugetare aprobate. 
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Cheltuielile s-au efectuat pe cele 3 destinaţii:  

- servicii medicale şi medicamente  

- cheltuieli de administrare a fondului 

- asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi 

În  anul 2018  pentru servicii  medicale au fost :  

  - prevederi totale de 271.262.620 lei, 

  - creditele deschise de  271.188.480  lei  

  - plaţile nete de 271.159.389 lei.  

La cheltuielile de administrare prevederile aprobate au fost de 3.922.880 lei, din care:  

- cheltuieli de personal de 3.533.120 lei ; 

- cheltuieli materiale şi servicii de 389.760 lei ; 

- cheltuieli de capital de 0  lei. 

Deschiderile de credite au fost de 3.992.310  lei, din care : 

- cheltuieli de personal  3.533.120 lei ;  

- cheltuieli materiale şi servicii  389.190 lei ; 

- cheltuieli de capital 0  lei. 

Plaţile nete totale au fost de  3.918.751 lei, din care : 

- cheltuieli de personal  3.918.751 lei;  

- cheltuieli materiale şi servicii  385.689 lei ;   

- cheltuieli de capital 0  lei. 

Transferuri din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate către unităţi 

sanitare pentru acoperirea creşterilor salariale: 

- prevederi totale: 125.911.880 lei 

- credite deschise: 122.826.250  lei 

- plățile nete: 122.826.221  lei 

La asistentă socială în caz de boli si invalidități au fost : 

- prevederi  definitive aprobate  22.409.410 lei 

- credite deschise de 21.690.500 lei 

- plăți efectuate  21.690.485 lei. 

- cheltuieli deduse de angajator 718.723 lei 

Situaţia plăţilor efectuate în anul 2018, faţă de prevederile bugetare aprobate: 
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Denumirea categoriilor de cheltuieli 

 
 

Prevederi 
an 2018 

 
 
 
 

-  lei- 

 
 

Realizări an 
2018 

 
 
 
 

-  lei- 

Ponderea 
domeniilor 
în cheltuieli  
materiale si 

prestari 
servicii cu 
caracter 
medical 

(%) 

Realizari 
fata de 

prevederi 
an 2018 

 
 
 

(%) 

1 2 3 4 5=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 423.506.790 420.313.569 X 99,25 

Cheltuieli de sanatate 401.097.380 397.904.361 X 99,20 

Materiale si Prestari de Servicii cu 
Caracter Medical 

 
271.262.620 

 
271.159.389 

 
X 

 
99,96 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare specifice si dispozitive 
medicale din care: 
- Medicamente cu si fara contributie 
personala 
- Medicamente pentru boli cronice cu 
risc crescut  utilizate in programele 
nationale cu scop curativ 
- Materiale sanitare specifice utilizate 
in programele nationale cu scop 
curativ 
- Servicii medicale de hemodializa si 
dializa peritoneala 
- Dispozitive si echipamente medicale 

88.949.830 
 

43.089.440 
 

27.475.370 
 
 

1.878.400 
 
 

13.449.620 
 

3.057.000 

88.875.690 
 

43.015.300 
 

27.475.370 
 
 

1.878.400 
 
 

13.449.620 
 

3.057.000 

32,78 
 

15,86 
 

10,13 
 
 

0,69 
 
 

4,96 
 

1,13 

99,92 
 

99,83 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 

Servicii medicale in ambulator : 
- Asistenta medicala primara 
- Asistenta medicala  pentru 
specialitati clinice 
- Asistenta medicala stomatologică 
- Asistenta medicala pentru 
specialitati paraclinice 
- Asistenta medicala in centre 
medicale multifunctionale  

50.366.350 
29.706.130 

 
10.921.000 
1.574.000 

 
7.430.220 

 
735.000 

50.366.350 
29.706.130 

 
10.921.000 
1.574.000 

 
7.430.220 

 
735.000 

18,57 
10,96 

 
4,03 
0,58 

 
2,74 

 
0,27 

100 
100 

 
100 
100 

 
100 

 
100 

Servicii de urgenta prespitalicesti si 
transport sanitar 

328.000 328.000 0,12 100 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 
paturi 
- Spitale generale 
-OUG 35/2015 

124.712.000 
 

124.712.000 

124.682.921 
 

124.682.921 
 

45,98 
 

45,98 
 

99,98 
 

99,98 

Ingrijiri medicale la domiciliu 650.000 650.000 0,24 100 

Prestaţii medicale acordate în baza 
documentelor internaţionale 

6.256.440 6.256.428 2,31 100 

Transfer din bugetul FNUASS catre 
unitati san. De paturi pt. Acoperirea 
cresterilor salariale 

125.911.880 122.826.221 X 97,55 

Cheltuieli de administrare a fondului: 3.922.880 3.918.751 X 99,89 

- cheltuieli de personal 3.533.120 3.533.062 X 100 
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Plăţile nete pe servicii medicale şi medicamente s-au realizat in proporţie de 99,25% 

faţă de prevederile aprobate şi faţă de creditele bugetare deschise în proporţie de 99,99%, 

pentru  anul 2018.  

Cheltuielile de administrare a fondului s-au realizat in proportie de 99,89% faţă de 

prevederile anuale aprobate şi în proporţie de 99,91% faţă de deschiderile de credite. 

La asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi plaţile nete s-au realizat în proporţie 

de 100% faţă de creditele deschise pentru această destinaţie.  

O pondere însemnată, în cadrul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, pe domenii de asistenţă medicală, o reprezintă plăţile pentru serviciile 

medicale în unităţi sanitare cu paturi – 45,98%, plăţile pentru produse farmaceutice, 

materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale – 33,78% şi plăţile pentru serviciile 

medicale în ambulatoriu – 18,57%. 

În cadrul plăţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 

dispozitive medicale, o pondere însemnată o ocupă plăţile pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală – 48,40%, urmate de plăţile aferente medicamentelor şi materialelor 

sanitare pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ 

şi hemodializă şi dializă peritonială – 48,16% şi de plăţile pentru dispozitive medicale – 

3,44%. 

In cadrul plăţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, pe primul loc ca pondere se 

situează plăţile pentru asistenţa medicală primară (58,98%), urmate de plăţile aferente 

serviciilor asistenţei medicale pentru specialităţi clinice (21,68%) şi de asistenţa medicală 

pentru specialităţile paraclinice (14,75%). 

Pentru administrarea fondului s-a cheltuit 0,93% din totalul cheltuielilor, iar din 

suma totală (3.918.751 lei) 90,16% s-a alocat pentru cheltuieli de personal, iar restul de 

9,84%  pentru cheltuieli materiale şi servicii. 

 

Execuţia Bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de 

Sănătate in anul 2018 faţă de anul 2017: 

- cheltuieli materiale  
- cheltuieli de capital 

389.760 
0 

385.689 
0 

98,96 
100 

Cheltuieli pentru Asigurari si Asistenta 
Sociala, din care: 
- asistenţă socială în caz de boli 
-  asistenţă socială pentru familie şi 
copii 

22.409.410 
 

14.120.950 
8.288.460 

22.409.208 
 

14.120.748 
8.288.460 

X 

100 
 

100 
100 
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Analizând plăţile efectuate în anul 2018, faţă de cele efectuate în anul 2017, rezultă 

că în anul 2018 s-a cheltuit mai mult cu 24,13%. 

În anul 2018 s-a cheltuit mai puţin faţă de anul 2017 la materiale sanitare specifice 

utilizate în programele naţionale cu scop curativ şi la prestaţii medicale acordate în baza 

documentelor internaţionale. 

Denumirea categoriilor de cheltuieli 

Realizări 
an 2017 

 
- lei - 

Realizări 
an 2018 

 
- lei - 

Procent de 
realizare an 
2018 faţă 

de an 2017 
(%) 

1 2 3 4=3/2 

 
Cheltuieli totale, din care: 
 

 
338.594.356 

 
420.313.569 

 
124,13 

Cheltuieli pentru sănătate 316.990.425 397.904.361 125,53 

 
Materiale si Prestari Servicii cu caracter medical: 

 
255.055.077 

 
271.159.389 

 
106,31 

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si 
dispozitive medicale din care: 

 
77.876.828 

 
88.875.690 

 
114,12 

Medicamente cu si fara contributie personala 35.507.680 43.015.300 121,14 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ 

 
24.277.360 

 
27.475.370 

 
113,17 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
nationale cu scop curativ 

 
2.071.440 

 
1.878.400 

 
90,68 

Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 

13.160.348 13.449.620 102,20 

Dispozitive si echipamente medicale 2.860.000 3.057.000 106,89 

Servicii medicale in ambulator : 
 

41.732.267 
 

50.366.350 
 

120,69 
Asistenta medicala primara 24.100.687 29.706.130 123,26 

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 9.034.160 10.921.000 120,89 

Asistenta medicala stomatologică 1.082.000 1.574.000  145,47 

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 6.873.420 7.430.220 108,10 

Asistenta medicala.in centre medicale 
multifunctionale  

642.000 735.000  114,49 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 240.000 328.000   136,67 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 125.179.750 124.682.921     99,60 

Spitale generale 115.623.000 124.682.921 107,84 

OUG 35/2015 9.556.750 0 0 

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii 0 0 0 

Ingrijiri medicale la domiciliu 499.000 650.000 130,26 

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale 

9.527.232 6.256.428  65,67 

 Cheltuieli de administrare a fondului: 3.951.694 3.918.751 99,17 

 - cheltuieli de personal 3.538.500 3.533.062  99,85 

- cheltuieli materiale şi servicii 413.194 385.689   93,34 

- cheltuieli de capital 0 0    0 

Cheltuieli pentru Asigurari şi Asistenţă Socială 21.603.931 22.409.208 103,73 
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Cresteri semnificative s-au realizat la medicamente cu şi fără contribuție personală, 

la asistență medicală primară, la asistență medicală  pentru specialități clinice,  la asistență 

medicală stomatologică,  la asistentă medicală în centre medicale multifuncționale, la 

servicii de urgenţă prespitalicești şi transport sanitar, la spitale generale şi la îngrijiri la 

domiciliu pentru care au fost majorate prevederile bugetare aferente anului 2018. 

 Activitatea de contractare şi decontare  

Relaţia contractuală a CJAS Harghita cu furnizorii de servicii medicale, medicamente 

şi dispozitive medicale a funcţionat, în perioada 01.01.2018-31.03.2018, prin acte 

adiţionale de prelungire a contractelor încheiate în anul 2017, iar în cursul lunii martie 2018 

au fost încheiate acte adiţionale valabile până la 01.04.2018. 

În cursul lunii aprilie 2018 au fost efectuate procedurile pentru încheierea 

contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale până la 

31.12.2018.  

Având în vedere creditele de angajament inițial alocate pentru anul 2018, necesarul 

de servicii medicale specificate mai sus şi ofertele de contractare ale furnizorilor de servicii 

medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale, am încheiat contracte de furnizare de 

servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale cu un număr de 364 furnizori, 

conform tabelului urmator: 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de asistenţă medicală 

Nr. contracte 
aflate în 

derulare la 30 
aprilie 2018 

Nr. contracte 
încheiate pentru 
perioada mai - 

decembrie 2018 

1. Asistenţa medicală primară 145 145 

2. 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile clinice 

32 30 

3 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- nr. contracte încheiate cu furnizori de servicii  
medicale paraclinice:  analize medicale de laborator / 
radiologie si imagistica / anatomie patologica 

9 9 

b) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte adiţionale încheiate cu medicii de familie pentru 
EKG si ecografie generală (abdomen si pelvis) 

3 3 

c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte adiţionale încheiate cu medicii de specialitate din 
specialitatile clinice pentru  ecografii 

6 6 
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d) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte adiţionale încheiate cu medici dentişti pentru 
radiografie dentară retroalveolară şi panoramică 

2 2 

4 

a) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie (unităţi sanitare 
ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie) 

4 4 

b) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - 
furnizori de servicii de acupunctură 

- - 

5 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea medicină dentară 

35 35 

6 Asistenţa medicală spitalicească 6 6 

7 
Consultaţii de  urgenţă la domiciliu  şi transport sanitar 
neasistat 

1 1 

8 

a) Ingrijiri medicale la domiciliu 2 2 

b) Îngrijiri paliative la domiciliu - - 

c) Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu - - 

9 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu 

67 66 

10 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării 
unor deficienţe organice sau fiziologice 

61 55 

11 
Recuperare în unităţi sanitare cu paturi (sanatorii şi 
preventorii) 

- - 

TOTAL 373 364 

 

Pentru derularea contractelor aferente anului 2018 în condiţii cât mai bune, CAS 

Harghita a inclus clauzele suplimentare referitoare la obligaţiile părţilor ce vor avea efecte 

dupa semnarea contractelor negociate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale. 

Programe naţionale de sănătate 

 În judeţul Harghita în anul 2017 s-au derulat următoarele programe / subprograme 

naţionale de sănătate finanţate din FNUASS şi din transferuri de la Ministerul Sănătăţii: 

P.3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE 

P.5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT 

P.6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PT. BOLI RARE (MUCOVISCIDOZA, SLA, 

SINDROM PRADER-WILLI, ANGIOEDEM EREDITAR)  

P.6.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI 

P.8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE 

P.9.7. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE 

ORIGINE UMANĂ (STARE POSTTRANSPLANT) 
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P.10. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU 

INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ 

Bugetul alocat programelor de sănătate a provenit numai din FNUASS - Fondul 

național unic de asigurări sociale de sănătate iar creditul de angajament a fost mai mare 

decât cel din 2017 cu 7.311.969 lei. 

- mii lei - 
BUGET PNS 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Credit de angajament 

Medicamente 
specifice 

17.086,13 1.8337,91 19.893,29 29.324,51 36.149,870 

Materiale 
sanitare 

1.600 1.764,54 1.896,16 2.073,021 2.559,630 

TOTAL 18.686,13 20.102,45 21.789,45 31.397,531 38.709,500 

  

 Aceste sume nu includ bugetul alocat programului de dializă şi nici cel pentru 

hemoglobina glicată. 

         Sumele contractate de spitale+dializa, comparativ anii 2015-2018:  

- lei - 
Denumire subprogram 

/program 
Valoare 

contractată 

2015 

Valoare 
contractată 

2016 

Valoare 
contractată 

2017 

Valoare 
contractată 

2018 

P.3 ONCOLOGIE-MCiuc 1.100.000 1.100.000 1.730.630 2.501.976 

Odorheiu Secuiesc   555 1.412.869 1.370.000 

P.5 DIABET     

- spit. MCiuc-med 10.000 10.000 7.479 10.476,66 

- spit. MCiuc-seturi 
consumab. pt. pompe de 
insulina 41.000 0 0 

39.626,71 
 

- spit. Od. Secuiesc-med 8.000 8.000 9.148 11.734,67 

Od.Secuiesc-seturi 
consumab. pt. pompe de 
insulina   54.000 71.370 33.483,29 

- spit. Gheorgheni-med 2.500 3.000 3.500 2.861 

- spit. Toplita-med 10.000 10.000 7.479 10.476,66 

P.6 HEMOFILIE-MCiuc 606.720 281.660 621.838 306.863.44 

Odorheiu Secuiesc   192.010 144.512 703.006,56 

P.7 OSTEOPOROZA-Ciuc 6.000 0 0 0 

P.8 ORTOPEDIE-MCiuc 291.280 218.260 230.520 381.255.41 

Odorheiu Secuiesc 0 126.580 187.480 259.564,60 

P.10 DIALIZĂ    Diaverum 
M-Ciuc şi Odorheiu 
Secuiesc  12.647.596 13.601.370 13.541.931 
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Analizând stocurile din farmaciile cu circuit închis rezultă următoarele: 

 Există medicamente pe stoc la toate programele naţionale de sănătate; 

 În cadrul programelor de diabet şi de oncologie există medicamente expirate 

care au fost scoase din evidenţă şi care au fost imputate spitalelor.   

Consum comparativ 2015-2018 pentru PNS 

                             - mii lei - 

 

Fondurile cele mai mari alocate per program, respectiv consumul total cel mai mare, 

în anul 2018 a fost pentru PN Diabet, unde avem şi numărul cel mai mare de pacienţi în 

tratament şi acesta în creştere de la an la an.  

Cel mai mare consum de medicamente/materiale sanitare în anul 2018 faţă de 2017 

s-a înregistrat la programul naţional de oncologie, iar cel mai mic consum s-a înregistrat la 

programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane-stare post-transplant. 

Denumire subprogram / program 
CONSUM 

2015 
CONSUM 

2016 

CONSUM 
2017 

CONSUM 
2018 

P.3 ONCOLOGIE 4.815,55 6.698,02 9.309,60 14.523,18 

P.5 DIABE   (med + cons. Pompe + teste + Hg) 12.463,95 13.337,96 14.795,06 17.195,22 

P.6 BOLI RARE 198,49 199,73 172,20 317,38 

P6.1 HEMOFILIE 529,59 425,01 699,58 826,48 

P.7 ENDOCRINE 5,05 8,57 0 0 

P.8 ORTOPEDIE 233,58 358,18 416,05 440,21 

P.9.7 STARE POSTTRANSPLANT 373,27 356,01 410,84 391,78 

P.10 DIALIZA (servicii dializă) 10.427 12.647 13.324,90 13.448,44 
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b) Educaţie 

La nivelul judeţului Harghita, ca şi în anii anteriori, şi în anul 2018 s-a acţionat pentru 

crearea unui climat de muncă pozitiv, creativ şi bazat pe parteneriat cu managerii 

educaţionali şi cadrele didactice din judeţ, în vederea atingerii idealurilor educaţionale 

conferite de principiile şi valorile universale ale echităţii, calităţii, relevanţei, eficienţei, 

descentralizării, responsabilităţii publice şi respectării diversităţii culturale. 

 
Situația unităților de învățământ 

 
 

Situația unităților de învățământ de stat este prezentată în tabelul următor  
 

Nivel 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Urban Rural Total judeţ Urban Rural Total judeţ 

PJ1 AR2 PJ1 AR2 PJ1 AR2 PJ1 AR2 PJ1 AR2 PJ1 AR2 

Preşcolar 13 29  80 13 109 13 33   83 13 116 

Gimnazial 19 3 53 28 72 31 19 5 53 28 72 33 

Liceal 29  9  38  29   9   38 0 

Special 1  2  3  1   2   3 0 

CCD 1    1  1       1 0 

CSŞ 4    4  4       4 0 

Palatul şi Clubul 
Copiilor 

2    2  2       2 0 

CJRAE 1    1  1       1 0 

TOTAL 70 32 64 108 134 140 70 38 64 111 134 149 

 
1PJ – unitate cu personalitate juridică 
2AR – unitatea fără personalitate juridică, structură a unităţii PJ. 

 

Numărul unităţilor fără personalitate juridică (AR) a crescut datorită faptului că – în urma 

apariţiei OUG nr. 48/2018 – au fost evidenţiate ca unităţi AR şi locaţii care până acum nu 

erau evidenţiate ca atare.  

 
Unităţi de învăţământ privat cu personalitate juridică 

 

Nivel 
Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Urban Rural Total judeţ Urban Rural Total judeţ 

Preşcolar 3  3 3   3 

Postliceal 3  3 3   3 

TOTAL 6  6 6  6 

 
Nu s-au produs modificări faţă de anul şcolar anterior. 
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 Situaţia efectivelor de elevi/preşcolari 
 

a. învăţământ preşcolar 
 

Vârsta 

Anul şcolar 2017-2018 Anul școlar 2018-2019 

Populaţie existentă 
în judeţ 

Cuprinşi în 

învăţământul 
preşcolar 

Populaţie existentă 
în judeţ 

Cuprinşi în 

învăţământul 
preşcolar  

Total Urban Rural Urban Total Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

3-6 ani 12.793 5.244 7.549 10.223 4.681 5.542 11.938 5.844 6.094 10.384 4.978 5.406 

 
            b. învăţământ primar 

 

Clasa 
Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

Pregătitoa

re 
172 68 104 3097 1324 1773 181 68 113 3085 1333 1752 

I-a 164 69 95 3063 1401 1662 173 68 105 3125 1330 1795 

a II-a 167 70 97 3083 1452 1631 171 67 104 3164 1404 1760 

a III-a 174 70 104 3180 1470 1710 177 70 107 3160 1424 1736 

a IV-a 174 72 102 3161 1506 1655 177 68 109 3311 1468 1843 

TOTAL 851 349 502 15.584 7153 8431 879 341 538 15.845 6959 8886 

 

        c. învăţământ gimnazial 
 

Clasa 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

a V-a 152 61 91 2925 1275 1650 164 70 94 3345 1537 1808 

a VI-a 153 64 89 3081 1516 1565 155 61 94 2945 1270 1675 

a VII-a 149 65 84 2961 1411 1550 156 65 91 3193 1516 1677 

a VIII-a 148 62 86 2833 1315 1518 151 65 86 2994 1396 1598 

  
TOTAL 

602 252 350 11.800 5517 6283 626 261 365 12.477 5719 6758 

 

      d. învăţământ liceal 
 

Clasa 
Anul școlar 2017-2018 Anul școlar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 

Total Urban Total Urban Total Urban Total Urban 

Clasa a IX-a – zi 85 75 2130 1928 83 73 2146 1931 

Clasa a X-a – zi 87 77 2151 1968 85 75 2075 1881 

Clasa a XI-a – zi 89 79 2234 2012 85 75 2161 1969 

Clasa a XII-a –zi 90 80 2145 1955 89 79 2193 1977 

TOTAL ZI 351 311 8660 7863 342 302 8575 7758 

Clasa a IX-a – seral 1 0 15   0 0 0 0 

Clasa a X-a – seral 1 0 20   1 0 23 0 

Clasa a XI-a – seral 4 3 98 70 5 4 133 97 

Clasa a XII-a –seral 3 2 37 20 4 3 92 59 

Clasa a XIII-a seral 3 2 36 13 3 2 34 21 

Clasa a XIV-a seral 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL SERAL 12 7 206 103 13 9 282 177 

Clasa a IX-a – f. r. 0 0 0 0 2 1 38 21 

Clasa a X-a – f. r. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clasa a XI-a – f. r 1 1 7 7 0 0 0 0 

Clasa a XII-a –f. r 1 1 7 7 1 1 11 11 

Clasa a XIII-a / f. r         1 1 14 14 

TOTAL F.R. 2 2 13 13 4 3 63 46 

TOTAL GENERAL 365 320 8879 7979 359 314 8920 7981 
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e. Învăţământ profesional de 3 ani, inclusiv învățământ dual 
 

Clasa 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

Clasa a IX-a zi 30 26 4 723 644 79 30 26 4 705 625 80 

Clasa a    X-a zi 32 27 5 705 599 106 29 25 4 685 608 77 

Clasa a   X-a zi 28 23 5 583 483 100 32 27 5 663 558 105 

TOTAL 90 76 14 2011 1726 285 91 78 13 2053 1791 262 

 

Este demn de remarcat faptul că a scăzut uşor numărul claselor şi elevilor din 

învăţământul liceal şi a crescut uşor  numărul claselor şi al elevilor din învăţământul 

profesional de 3 ani, inclusiv învăţământ dual. Această situaţie se datorează, în special, 

învăţământului dual, urmare a bunei colaborări cu agenţii economici şi cu asociaţiile 

întreprinzătorilor. 

 

f. Învăţământ special profesional de 3 ani 
 

Clasa 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

Clasa a IX-a zi 2 2 0 18 18 0 3 3 0  17 17 0 

Clasa a X-a zi 3 3 0 19 19 0 2 2 0  18 18 0 

Clasa a XI-a zi 2 2 0 9 9 0 3 3 0  19 19 0 

Clasa a XII-a zi 3 3 0 16 16 0 2 2 0  9 9 0 

TOTAL 10 10 0 62 62 0 10 10  0 63 63 0 

 

g. învăţământ postliceal de stat, zi şi seral 
 

Anul 
Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

Anul I 8 7 1 193 166 27 8 7 1 212 194 18 

Anul II 10 9 1 137 121 16 6 5 1 124 103 21 

Anul III 4 4 0 88 88 0 4 4 0 86 85 1 

TOTAL 22 20 2 418 375 43 18 16 2 422 382 40 

 

h. elevi şcolarizaţi la domiciliu 
 

Nr. 

crt. 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Localitatea Unitatea de învăţământ 
Număr 
elevi 

Localitatea 
Unitatea de 
învăţământ 

Număr 
elevi 

1 Sânmartin 
Liceul Tehnologic "Tivai Nagy 
Imre" 

1 
Miercurea 
Ciuc 

Colegiul Naţional 
"Octavian Goga" 

1 

2 Sândominic 
Şcoala Gimnazială "Márton 

Áron" 
1 

Odorheiu 

Secuiesc 

Colegiul Tehnic 

"Bányai János" 
2 

3 
Lunca de 
Sus 

Liceul  Teologic Romano-Catolic 
"Szent Erzsébet"  

1 Subcetate Liceul "Miron Cristea"  1 

4 Bălan Şcoala Gimnazială "Geo Bogza" 3 
Miercurea 
Ciuc 

Liceul De Arte "Nagy 
István"  

1 

5 Tulgheş Şcoala Gimnazială 2 
Odorheiu 

Secuiesc 

Liceul Pedagogic 

"Benedek Elek" 
1 

6 Mădăraş Şcoala Gimnazială "Kiss Ferenc" 1 Vlăhiţa 
Liceul Tehnologic 
"Gábor Áron" 

2 

7 Căpâlniţa Şcoala Gimnazială "Kriza János" 5 Bălan Liceul Tehnologic 1 
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Nr. 

crt. 

Anul şcolar 2017-2018 Anul şcolar 2018-2019 

Localitatea Unitatea de învăţământ 
Număr 
elevi 

Localitatea 
Unitatea de 
învăţământ 

Număr 
elevi 

"Liviu Rebreanu" 

8 
Miercurea 
Ciuc 

Colegiul Naţional "Octavian 
Goga" 

1 Corbu 
Liceul Tehnologic 
Corbu 

1 

9 
Miercurea 

Ciuc 
Şcoala Gimnazială "Nagy Imre" 1 Tulgheş Şcoala Gimnazială 1 

10 
Miercurea 

Ciuc 
Liceul de Arte "Nagy István"  1 Topliţa 

Şcoala Gimnazială 

"Andrei Şaguna" 
2 

11 Subcetate Liceul "Miron Cristea"  1 Praid 
Şcoala Gimnazială 
"Áprily Lajos" 

1 

12 
Miercurea 

Ciuc 

Şcoala Gimnazială "Petőfi 

Sándor" 
1 Bălan 

Şcoala Gimnazială 

"Geo Bogza" 
3 

13 Praid Şcoala Gimnazială "Áprily Lajos" 1 Mădăraş 
Şcoala Gimnazială 

"Kiss Ferenc" 
1 

14 Bălan 
Liceul Tehnologic "Liviu 
Rebreanu" 

1 Căpâlniţa 
Şcoala Gimnazială 
"Kriza János" 

2 

15 Vlăhiţa Liceul Tehnologic "Gábor Áron" 2 
Miercurea 

Ciuc 

Şcoala Gimnazială 

"Liviu Rebreanu" 
1 

16 Vlăhiţa 
Şcoala Gimnazială "Mártonffi 

János" 
1 Cârţa 

Şcoala Gimnazială 

"Mártonffy György" 
1 

17 Cârţa 
Şcoala Gimnazială 
"MártonGyorgy" 

1 
Miercurea 
Ciuc 

Şcoala Gimnazială 
"Nagy Imre" 

1 

18 
Cristuru-

Secuiesc 

Şcoala Gimnazială "Petőfi 

Sándor" 
1 

Cristuru 

Secuiesc 

Şcoala Gimnazială 

"Petőfi Sándor" 
1 

19 Valea-Rece Şcoala Gimnazială Valea-Rece 1 
Miercurea 

Ciuc 

Şcoala Gimnazială 

"Petőfi Sándor" 
1 

  

Odorheiu 
Secuiesc 

Şcoala Gimnazială 
"Tompa László" 

2 

Plăieşii De 

Jos 

Şcoala Gimnazială 

Dr.Lukács Mihály  
1 

Sărmaş 
Şcoala Gimnazială 

Sfântu Andrei 
2 

Topliţa 
Şcoala Gimnazială 
Sfântu Ilie  

1 

Valea-Rece 
Şcoala Gimnazială 

Valea-Rece 
1 

TOTAL 27 TOTAL  32 

 

Numărul elevilor şcolarizaţi la domiciliu a crescut faţă de anul anterior, această modalitate 

fiind solicitată de elevii cu deficienţe grave de deplasare.  

 

i. învăţământ vocaţional 
 

Nivel de 

învăţământ 
Profil 

2017-2018 2018-2019 

Nr. unităţi Nr. clase Nr. unităţi Nr. clase 

Liceal 

Teologie romano-catolică 4 14 4 14 

Teologie reformată 1 4 1 4 

Teologie unitariană 1 4 1 4 

Pedagogic 3 12 3 12 

Sport 1 4 1 4 

Muzică 2 8 2 8 

Arte vizuale 3 12 3 12 

Gimnazial 
Muzică 4 12 4 12 

Arte vizuale 4 11 4 11 
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Învăţământul special 

    În judeţul Harghita, copiii cu dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate sunt orientaţi 

spre cele două centre de educaţie incluzivă: CSEI Bilbor şi CSEI Ocland, asigurându-li-se 

astfel, accesul la educaţie copiilor de vârstă preşcolară, primară şi gimnazială din această 

categorie. În general, cei care au absolvit aceste unităţi de învăţământ special îşi continuă 

studiile la Şcoala Profesională Specială “Szent Anna” din Miercurea-Ciuc. Copiii cu 

dizabilităţi intelectuale grave, severe şi/sau asociate, sunt şcolarizaţi în clasele speciale 

integrate în şapte unităţi de învăţământ de masă, o grădiniţă şi şase şcoli gimnaziale, 

distribuite echilibrat în plan geografic, pentru a asigura accesul la educaţie şi servicii de 

sprijin acestor copii. De educaţia formală şi servicii educaţionale de sprijin beneficiază atât 

copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învăţământul special, cât şi unii elevi din  

învăţământul de masă, cu orientare şcolară în acest sens. 

     În anul şcolar 2017-2018, urmare a evaluării efectuate de Serviciul de Orientare Şcolară 

şi Profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE Harghita, Comisia de Orientare Şcolară  şi 

Profesională din cadrul aceleiaşi instituţii, a orientat elevii cu CES astfel: 

 Total elevi cu CES, evaluaţi: 1082, din care: 

- orientaţi spre unităţile de învăţământ special: 31 

- orientaţi spre clasele de învăţământ special integrate: 31 

- orientaţi spre învăţământul de masă: 976 

      La finalul anului şcolar 2017-2018, în evidenţele SEOSP, au fost 1038 copii cu 

Certificate de orientare şcolară şi profesională. 

Unităţi de învăţământ special 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 

învăţământ 
special 

Personal didactic Activităţi de formare 
Proiecte şi activităţi 

extracurriculare 

1. Şcoala 

Profesională 
Specială “Szent 

Anna” M-Ciuc 

Profesor psihopedagog: 2 

Profesor alte specialităţi: 
12 

Maistru instructor: 2 

Pedagog şcolar: 2 

-  Profesor de sprijin pentru 

persoanele cu nevoi speciale 
 

- Proiectul “Határtalanul” 

- Balul Bobocilor; 
- Festivalul de dans 

,,Împreună pentru viitor"; 

- Festivitatea “Maturandus” 

2 Centrul Şcolar 

pentru 
Educaţie 

Incluzivă 
Ocland 

 Nr.total: 50, din care: 

- profesor de 
psihopedagogie 

specială: 4 
- profesor alte 

specialităţi: 5 

- învăţător: 3 
- învăţător-educator: 3 

- profesor-educator: 4 
- profesor itinerant şi de 

sprijin: 21 

- profesor psihopedagog: 

-Intervenţie și metode de lucru 

pentru copiii cu dificultăţi de 
învăţare 

- Utilizarea terapiei prin muzică 
pentru reabilitarea copiilor cu 

cerinţe educative speciale 

- Profesor de sprijin pentru 
persoanele cu nevoi speciale 

- Tablă interactivă 
- Curs de perfecţionare „Sport 

Taping” 

-”Intervenţia sistemică în 

- Concursul de interpretare 

a cântecelor populare  
Mugeni; 

- Miniconferinţa „Acum aş 
proceda altfel” 

- Competiţia sportivă "Cupa 

Homoroadelor”; 
- Festivalul Naţional de 

Talente Artistice „ 
Descopăr frumosul din 

mine” 

- - Proiectul cultural „ A 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

special 

Personal didactic Activităţi de formare 
Proiecte şi activităţi 

extracurriculare 

9 
- kinetoterapeut: 1 

 

educaţie pentru sănătate” 
- Curs de perfecționare „Eltérő 

fejlődés – Tünetészlelés és a 
mozgásterápiák gyakorlati 

kérdései” 

Szivárvány csodái”; 

3. Centrul Şcolar 
pentru 

Educaţie 

Incluzivă Bilbor 

 
 Nr.total: 26, din care: 

 

- profesor psihopedagog: 
8 

- profesor alte 
specialităţi: 3 

- învăţător: 2 
- învăţător-educator: 4 

- profesor-educator: 1 

- profesor itinerant şi de 
sprijin: 8 

  
 

- Intervenţii şi metode de lucru 
pentru copii cu dificultăţi de 

învăţare; 

- Profesor de sprijin pentru 
persoane cu nevoi speciale - 

Curs postuniversitar 
- Intervenţii psihopedagogice 

pentru copii cu dizabilităţi şi 
familiile acestora 

- Festivalul de dans 
,,Împreună pentru viitor"; 

- Proiectul de educaţie 

ecologică ,,Să păstrăm 
Terra curată"; 

- Proiectul ,,Micii 
grădinari", proiect iniţiat 

de Direcţia Agricolă din 
cadrul Consiliului 

Județean Harghita 

- Parteneriat educaţional 
”Sărbătorile copilăriei” cu 

Şcoala Gimnazială ”Andrei 
Şaguna ” Topliţa 

 

 Unităţi de învăţământ de masă integratoare (pentru clasele/grupele de 

învăţământ special) 

1. Şcoala Gimnazială “Andrei Şaguna” Topliţa: 2 clase 

2. Şcoala Gimnazială “Kós Károly” Gheorgheni: 3 clase 

3. Şcoala Gimnazială “József Attila” Miercurea-Ciuc: 3 clase 

4. Şcoala Gimnazială “ Xántus János” Miercurea-Ciuc: 2 clase şi o grupă de grădiniţă 

5. Şcoala Gimnazială “Tompa László” Odorheiu Secuiesc: 3 clase 

6. Şcoala Gimnazială “Petőfi Sándor” Cristuru Secuiesc: o clasă 

7. Grădiniţa „Kis Herceg” Miercurea-Ciuc: o grupă 

Procesul instructiv-educativ din  învăţământul special şi special integrat s-a desfăşurat cu 

respectarea curriculumului naţional specific, având ca obiective: dezvoltarea liberă şi 

armonioasă a individualităţii acestor copii, educarea în spiritul toleranţei, a dezvoltării 

spiritului de echipă, a fair-play-ului,  pentru cooperare şi întrajutorare,toate acestea fiind 

orientate spre acelaşi scop: educaţie şi sprijin specializat pentru o mai uşoară integrare a 

copiilor cu dizabilităţi în societate. 

Tipuri de clase 
Anul 

școlar 

Total  

clase/ elevi 
Preşcolar Primar Gimnazial SAM Liceu 

Clase în şcoli 
speciale  

2015-2016 29/252  3/21  9/79  8/70  7/60  2/22 

2016-2017 29/269 2/10 9/86 9/72 9/101 0 

2017-2018 26/154 1/2 5/33 6/52 14/67 0 

2018-
2019 

33/269 3/14 10/93 10/95 10/67 0 

Elevi cu nevoi 
speciale integrați 

în învăţământul 
de masă (CES) 

2015-2016 558 10 225 263 0 60 

2016-2017 565 14 229 265 0 57 

2017-2018 1006 18 624 364 0 0 

2018-

2019 
1038 77 457 427  77 
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Tipuri de clase 
Anul 

școlar 
Total  

clase/ elevi 
Preşcolar Primar Gimnazial SAM Liceu 

Total elevi 

2015-2016 810 22 304 333 60 82 

2016-2017 834 24 315 337 101 57 

2017-2018 1160 20 657 416 67 0 

2018-

2019 
1307 91 550 522 67 77 

 

Programul „A doua șansă” 

Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor în 

demersurile lor de reintegrare în sistemul de învăţământ, fiind deschis tuturor celor care nu 

au finalizat diferite nivele de studii.  

Situaţia şcolarizării elevilor prin Programul „A doua şansă” în anul şcolar 2017-2018: 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățămât 

Nr clase ADS în anul 
școlar 2017-2018 

Nr total cursanți ADS 

înscriși în anul școlar 

2017-2018 

Nr cadre didactice 
implicate 

Nivel primar Nivel secundar Nivel primar Nivel secundar Nivel primar Nivel secundar 

1 Școala Gimnazială „Miron 

Cristea” Toplița - Școala 
Primară Moglănești 

1 - 32 - 1 - 

2 Școala Gimnazială „Andrei 

Șaguna” Toplița 
0 1 0 35 0 8 

3 Școala Gimnazială „Petőfi 

Sándor”  Miercurea Ciuc 
1 1 8 16 1 3 

4 Liceul Tehnologic „Székely 
Károly” Miercurea  Ciuc 

0 1 0 14 0 12 

5 Liceul Tehnologic „Eötvös 

József” Odorheiu Secuiesc  
- 1 - 20 - 11 

6 Liceul Tehnologic „Zeyk 

Domokos” Cristuru 
Secuiesc 

0 1 0 15 0 7 

7 Scoala Gimnazială  

„Mártonffy György” Cîrța 
10 - 10 - 1 - 

8 Școala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu” Miercurea Ciuc 

1 1 12 20 1 5 

9 Școala Gimnazială „dr.Boga 

Alajos” Cozmeni 
1 0 20 0 1 - 

 Total 14 6 82 120 5 46 

 

Educaţia rromilor 

     Din totalul populaţiei şcolare al judeţului Harghita, în anul şcolar 2017-2018, 6,85% 

 este de etnie rromă, adică un număr de 4809 copii şi elevi rromi sunt şcolarizaţi.  

Situaţia copiilor/elevilor rromi pe niveluri de învăţământ, comparativ cu anul 

şcolar precedent: 

Nivel 2016-2017 2017-2018 

Nivel preşcolar 980 > fete: 444 1136 > fete: 495 

Nivel primar 2041 > fete: 981 2097 > fete: 956 

Nivel gimnazial 1188 > fete: 564 1279 > fete: 542 

Nivel liceal/profesional 275 > fete:144 249 > fete: 128 

A Doua Șansă 17 > fete: 5 
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Secţia română: 301 copii/elevi 

Secţia maghiară: 4508 copii/elevi 

 
Situația personalului didactic din învățământul harghitean 
 

Structura efectivelor personalului din învăţământ  
 

a. învăţământ de stat  în anul şcolar 2016-2017 
 

Nivel de 
învăţământ 

Număr 
posturi 

didactice 

Număr 
Personal 
didactic 

Număr 
posturi 
didactic 

aux. 

Număr 
personal 
didactic 
auxiliar 

Număr 
posturi 

nedidactice  

Număr 
personal 

nedidactic  

Total 
posturi Total 

personal 

% 
personal 
didactic 

Preşcolar 754 754 78,5 92 79,5 96 912 942 82,67 

Primar şi 
gimnazial 

2561,7 2591 383,54 405 659,92 743 3604,46 3739 69,29 

Liceal 817,5 806 140,56 156 245,48 256 1420,54 1493 72,4 

Profesional 186,2 221 0 0 0 0 0 0 0 

Postliceal  30,3 54 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4349,7 4426 602,6 653 984,9 1095 5937 6174 71,68 

 

b. învăţământ de stat  în anul şcolar 2017-2018 

Nivel de 
învăţământ 

Număr 
posturi 

didactice 

Număr 
Personal 
didactic 

Număr 
posturi 
didactic 

aux. 

Număr 
personal 
didactic 
auxiliar 

Număr 
posturi 

nedidactice  

Număr 
personal 

nedidactic  

Total 
posturi Total 

personal 

% 
personal 
didactic 

Preşcolar 756 756 70,5 75 104.5 116 931 947 79,83 

Primar şi 

gimnazial 
2559,2 2593 383,54 398 657,92 743 3600,66 3734 69,44 

Liceal 818 805 140,56 153 243,48 256 1202.04 1214 67.38 

Profesional 188,2 227 0 0 0 0 0 0 0 

Postliceal  28.8 49 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4350.2 4430 594,6 626 1005.9 1115 5734.06 5895 75.14 

 

c. învăţământ particular în anul şcolar 2016-2017 
 

Nivel de 
învăţământ 

Număr 
posturi 

didactice 

Număr 
personal 
didactic 

Număr 
posturi 
didactic 

aux. 

Număr 
personal 
didactic 
auxiliar 

Număr 
posturi 

nedidactice  

Număr 
personal 

nedidactic  

Total 
posturi Total 

personal 

% 
personal 
didactic 

Preşcolar 11 11 3 3 2 2 16 16 68,75 

Postliceal  22 47 6 6 3 3 31 56 83.92 

Total 33 58 9 9 5 5 47 72 80.55 

 

d. învăţământ particular în anul şcolar 2017-2018 
 

Nivel de 
învăţământ 

Număr 
posturi 

didactice 

Număr 
personal 
didactic 

Număr 
posturi 
didactic 

aux. 

Număr 
personal 
didactic 
auxiliar 

Număr 
posturi 

nedidactice  

Număr 
personal 

nedidactic  

Total 
posturi Total 

personal 

% 
personal 
didactic 

Preşcolar 11 11 3 3 2 2 16 16 68,75 

Postliceal  22 47 6 6 3 3 31 56 83.92 

Total 33 58 9 9 5 5 47 72 80.55 

 

Numărul de elevi/preşcolari pe număr de posturi    
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a. învăţământ de stat  

2016-2017 

 

Nivel de 
învăţământ 

Numărul de 
elevi/preșcolari 

Număr  
posturi 

didactice 

Număr 
elevi/post 

didactic 

Număr  
posturi 
didactic 
auxiliare 

Număr 
elevi/post 

didactic 
auxiliar 

Număr  
posturi 

nedidactice 

Număr 
elevi/post 
nedidactic 

Preşcolar 10160 754 13.47 78,5 129.42 79,5 127.79 

Primar şi 
gimnazial 

27454 2561,7 10.71 383,54 71.58 659,92 41.60 

Liceal 9434 817,5 11.54 140,56 

84.9 

245,48 

48.61 Profesional 2052 186,2 11.02 0 0 

Postliceal  448 30,3 14.78 0 0 

Total 49548 4349,7 11.39 602,6 82.22 984,9 50.30 

 

2017-2018 

 

Nivel de 
învăţământ 

Numărul de 
elevi/preșcolari 

Număr  
posturi 

didactice 

Număr 
elevi/post 

didactic 

Număr  

posturi 
didactic 
auxiliare 

Număr 

elevi/post 
didactic 
auxiliar 

Număr  
posturi 

nedidactice 

Număr 
elevi/post 
nedidactic 

Preşcolar 10223 756 13,52 70,5 145,01 104,5 97,83 

Primar şi 
gimnazial 

27384 2559,2 10,70 383,54 71,40 657,92 41,62 

Liceal 8879 818 10,85 

140,56 80,89 243,48 46,70 Profesional 2073 188,2 11,01 

Postliceal  418 28,8 14,51 

Total 48977 4350,2 11,26 594,6 82,37 1005,9 48,69 

 

b. învăţământ particular 
2016-2017 

 

Nivel de 
învăţământ 

Numărul de 
elevi/preșcolari 

Număr  
posturi 

didactice 

Număr 
elevi/post 

didactic 

Număr  
posturi 
didactic 
auxiliare 

Număr 
elevi/post 

didactic 
auxiliar 

Număr  
posturi 

nedidactice 

Număr 
elevi/post 
nedidactic 

Preşcolar 108 11 9.9 3 28.98 2 54.5 

Postliceal  292 47 6.21 6 48.66 3 97.33 

Total 400 58 6.89 9 44.44 5 80 

 

2017-2018 
 

Nivel de 
învăţământ 

Numărul de 
elevi/preșcola

ri 

Număr  
posturi 

didactice 

Număr 
elevi/post 

didactic 

Număr  
posturi 
didactic 
auxiliar

e 

Număr 
elevi/po

st 
didactic 

auxiliar 

Număr  
posturi 

nedidactic
e 

Număr 
elevi/post 
nedidactic 

Preşcolar 108 11 9.81 3 36 2 54 

Postliceal  293 47 6.23 6 48.83 3 97.66 

Total 401 58 6.91 9 44.55 5 80.2 

 

 Olimpiade și concursuri 
 

Etapa 
2016-2017 

Nr. Olimpiade și concursuri Nr. participanți Nr. premianți 

Judeţeană 77 4039 924 

Zonală/interjudeţeană 18 512 69 

Naţională 44 330 38 

Internaţională 3 34 5 
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Etapa 
2017-2018 

Nr. Olimpiade și concursuri Nr. participanți Nr. premianți 

Judeţeană 80 3107 543 

Zonală/interjudeţeană 16 480 58 

Naţională 31 173 49 

Internaţională 2 26 10 

 
Examene şi evaluări  
 
Rezultatele obţinute pe discipline şi tranşe de medii, sunt următoarele: 
  

Anul 2017 
 

DISCIPLINA Nr. inscriși Nr. prezenți Nr. absenți 
note/ medii 

1-1,99 
note/ medii 

2-2,99 
note/ medii 

3-3,99 
note/ medii 

4-4,99 

Limba română 2622 2582 
40 234 282 266 239 

1.53% 9.06% 10.92% 10.30% 9.26% 

Limba 
maghiară 

2215 2176 
39 8 16 57 117 

1.79% 0.37% 0.74% 2.62% 5.38% 

Matematică 2622 2581 
41 69 189 435 384 

1.59% 2.67% 7.32% 16.85% 14.88% 

  

DISCIPLINA 
note/ medii 

5-5,99 
note/ medii 

6-6,99 
note/ medii 

7-7,99 
note/ medii 

8-8,99 
note/ medii 

9-9,99 
note/ medii 

10 
Nr. promovați 

Limba 
română 

382 456 392 235 96 0 1561 

14.79% 17.66% 15.18% 9.10% 3.72% 0.00% 60.46% 

Limba 

maghiară 

271 372 496 517 313 9 1978 

12.45% 17.10% 22.79% 23.76% 14.38% 0.41% 90.90% 

Matematică 
395 318 297 293 173 28 1504 

15.30% 12.32% 11.51% 11.35% 6.70% 1.08% 58.27% 

  
Anul 2018 

 

DISCIPLINA Nr. inscriși Nr. prezenți 
Nr. 

absenți 

note/ 
medii 1-

4,99 

note/ 
medii 5-

5,49 

note/ 
medii 

5,50-5,99 

note/ 
medii 6-

6,49 

Limba română 2640 2528 
112 1257 219 127 168 

4,2% 49,7% 8,7% 5% 6,6% 

Limba 

maghiară 
2215 2115 

100 151 129 121 146 

5% 7,7% 6,1% 5,7% 6,9% 

Matematică 2640 2524 
116 1090 285 248 229 

4,4% 43,2% 11,3% 9,8% 9,1% 

 

DISCIPLINA 

note/ 
medii 

6,50-

6,99 

note/ 

medii 7-
7,49 

note/ 

medii 
7,50-7,99 

note/ 

medii 
8-8,49 

note/ 
medii 

8,50-

8,99 

note/ 

medii 
9-9,49 

note/ 
medii 

9,50-

9,99 

note/ 

medii 
10 

Nr. 

promovați 

Limba 

română 

152 154 131 124 79 76 37 4 1271 

6% 6,1% 5,2% 4,9% 3.1% 3% 1,5% 0.2% 50,3% 

Limba 

maghiară 

169 220 214 263 297 275 124 6 1964 

8% 10,4% 10,1% 12,4% 14% 13% 5,9 0.3% 92.9% 

Matematică 
173 156 128 90 64 34 25 5 1534 

6,9% 6,1% 5,1% 3,6% 2,5% 1,3 1% 0,2% 52,8% 

  

       Comparativ cu anul 2017, rezultatele din 2018 reflectă un  procent de promovabilitate  

mai scăzut cu 3,5%. 
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Situaţia absolvenţilor 

 
 

Examenul 
 
 

ANUL 2017 ANUL 2018 

Număr 
candidaţi 

înscrişi 

Număr 
candidaţi 

prezenţi 

Promovabilitate 
% 

Număr 
candidaţi 

înscrişi 

Număr 
candidaţi 

prezenţi 

Promovabilitate 
% 

Evaluarea Naţ. 
clasa a VIII-a 

2.622 2577 67,87 2640 2528 64,30 

Bacalaureat 2314 2232 62,60 2236 2046 58,06 

 

Proiecte 

   Tipurile de proiecte accesate de unităţi sunt variate: educative, de mediu, sportive, 

sociale, infrastructură, dotare, fără să existe o selecţie anume, deoarece acele unităţi care 

se implică în scrierea proiectelor apreciază fiecare posibilitate şi depun eforturi pentru a 

câştiga finanţările 

Rezultatele statistice raportate la anul şcolar precedent, sunt următoarele: 

Nr. crt. Categoria 2017-2018 

1 Nr. proiectelor depuse 524 

2 Nr. proiectelor câştigate 342 

3 Nr. proiectelor respinse 165 

4 Nr. proiectelor la care se aşteaptă răspuns 17 

5 Nr. şcolilor care nu au accesat proiecte 32 

 
Programe guvernamentale 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire/tip pachet 
rechizite 

Cantitate 
contractată 

Preţ  unit.  

Fără TVA 

(lei) 

Valoare fără 

TVA 

(lei) 

TVA 
(lei) 

Total valoare 

1 Rechizite pt. clasele preg. 855 21.00 17.955,00 3.411,45 21.366,45 

2 Rechizite pt. clasele I. 254 21.00 5.334,00 1.013,46 6.347,46 

3 Rechizite pt. clasele II-IV 1.225 21.00 25.725,00 4.887,75 30.612,75 

4 Rechizite pt. clasele V-VII 1.024 25.21 25.815,04 4.904,86 30.719,90 

5 Rechizite pt. clasele VIII 40 25.21 1.008,40 191,60 1.200,00 

  TOTAL GENERAL 3.398   75.837,44 14.409,12 90.246,56 

Situaţia acordării rechizitelor gratuite la începutul anului şcolar 2017-2018 

 
Manuale școlare 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nr. total elevi 

în județ 

Nr. manuale 

comandate 

Nr. manuale care puteau fi 

comandate (conform procentului) 

Proporție 

maximă admisă 

1.  a VI-a 3375 9149 5425 15% 

2.  a VII-a 3158 11351 12922 30% 

3.  a VIII-a 3076 11775 13395 30% 

4.  a IX-a 2975 6115 12922 30% 

5.  a X-a 3076 7203 16038 30% 

6.  a XI-a 2971 5119 4455 10% 

7.  a XII-a 2961 4577 3444 10% 

 TOTAL: 55 890 69 074  
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Bani de liceu 
În cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, sprijinul financiar s-a 

acordat elevilor care frecventează învăţământul liceal şi provin din familii în care venitul mediu brut 

lunar realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) pe membru de familie este mai mic sau egal cu 

150 lei.  

   Au fost acordate ajutoare sociale pentru toți solicitanţii eligibili care au depus cereri. 

 

Anul şcolar 

Număr beneficiari 

al începutul anului 
şcolar 

Număr beneficiari 

la sfârşitul anului 
şcolar 

Număr burse 

retrase/anulate în 
timpul anului şcolar 

Motive ale 

retragerii/anulării 
bursei 

2015-2016 824 766 58 Absenţe 

2016-2017 528 466 62 Absenţe 

2017-2018 365 316 26 Absenţe 

 

Bursa profesională 
    „Bursa profesională” se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi 

constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea M.E.N.  

  „Bursa profesională” se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii 

practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.  

   Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de „Bursa profesională”, pentru anii de studiu pe care îi 

repetă. De la această prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive 

medicale. 

Anul şcolar Număr beneficiari 

al începutul 
anului şcolar 

Număr beneficiari 

la sfârşitul anului 
şcolar 

Număr burse 

retrase/anulate în 
timpul anului şcolar 

Motive ale 

retragerii/anulării 
bursei 

2015-2016 1618 1477 141 Absenţe 

2016-2017 1916 1754 162 Absenţe 

2017-2018 1962 1923 308 Absenţe 

 

"Euro 200" 
  Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular 

acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de 

maximum 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, 

conform Ordonanţei de Urgenţă 87/2008.  

Anul şcolar Număr solicitanţi ai 
ajutorului de 200 Euro 

Număr beneficiari aprobaţi ai 
ajutorului de 200 Euro 

2015-2016 249 249 

2016-2017 102 102 

2017-2018 24 24 

Lapte şi corn, Mere  
Anul şcolar Lapte şi corn Mere 

2015-2016 35407 29278 

2016-2017 33959 28541 

2017-2018 33898 28522 
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C) Cultură 
 

În judeţ s-au dezvoltat în decursul vremii unele centre de ceramică cu un specific 

recunoscut pe plan naţional şi chiar internaţional precum cel de la Corund. În gospodăriile 

ţărăneşti se confecţionau şi continuă să se lucreze fote, bundiţe, covoare, ţesături, broderii, 

cu o gamă variată de ornamente specifice zonelor. Renumite sunt în zonă şi porţile 

sculptate secuieşti. 

O afirmare a literaturii culte în judeţul Harghita se leagă de înfiinţarea tiparului de 

către Ioan Căianu, în anul 1669, la Colegiul franciscan din Şumuleu, de apariţia unei 

pleiade de intelectuali dornici de a răspândi literatura cultă şi pe aceste meleaguri.  

 

Vestigii şi edificii istorice: 

 Vestigiile Cetăţii Miko din Miercurea Ciuc, construită în 1621, pe temelia unei 

fortificaţii anterioare, din ordinul consilierului regal Miko Ferencz, ulterior reconstruită. Aici 

se află şi Muzeul etnografic al judeţului; 

 Complexul baroc Şumuleu din Miercurea Ciuc, construit în 1804 pe locul 

Mănăstirii Franciscane clădite în 1442 de Iancu de Hunedoara. Deţine una din cele mai mari 

şi moderne orgi din Ardeal. Biserica romano - catolică de la Armăşeni (sec. XVI), construită 

în stil gotic târziu, cu valoroase picturi murale interioare din 1655;  

 Vestigiile cetăţii dacice Sangidava de la Topliţa; 

 Atid - sat Cuşmed - Biserica reformată, clopotniţa de lemn; 

 Atid - sat Inlăceni - Biserica unitariană şi turn clopotniţă; 

 Atid - sat Şiclod - clopotniţa de lemn; 

 Beteşti - cetate;  

 Bilbor - Biserica de lemn Sf. Nicolae; 

 Bisericani - Biserica fortificată; 

 Cadaci - cetate;  

 Ciceu - cetate;  

 Ciucsângeorgiu - sat Armăşeni - Biserica romano-catolică; 

 Ciucsângeorgiu - Biserica romano-catolică; 

 Ciucsângeorgiu - Biserica ortodoxă; 

 Cârţa - Biserica romano catolică fortificată (1444), mai păstrează   

          elemente  gotice; 

 Cârţa - sat Tomeşti - turnul şi vestigiile bisericii medievale; 
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 Corund - cetate; 

 Cozmeni - Biserica fortificată; 

 Cristuru-Secuiesc - Biserica romano-catolică; 

 Dârjiu - Biserica fortificată - cetate sătească cu Biserică unitariană; 

 Dârjiu - sat Mujna  - Biserica reformată cu zid de incintă şi turn  

     clopotniţă; 

 Delniţa - Biserica (sec. XVI), construită în stilul Renaşteri, ca singura din   

                   această zonă cu pictură murală exterioară; 

 Ditrău - Biserica romano-catolică; 

 Feliceni - Biserica fortificată; 

 Feliceni - Biserica fortificată (sec. XII - XIII), cu tavan pictat în 1670; 

 Frumoasa - sat Nicoleşti - Biserica romano-catolică cu turn fortificat;  

 Gheorgheni - Ruinele cetăţii Both (sec. XIV); 

 Inlăceni - cetate ; 

 Jigodin - cetate; 

 Jigodin - Biserica fortificată;  

 Joseni - Biserica romano-catolică; 

 Lăzarea - castel (sec. XVI), aici a copilărit principele Transilvaniei,       

          Gabriel Bethlen; 

 Cetate medievală din Odorheiu Secuiesc (sec. XVI); 

 Lăzarea - Biserica romano-catolică;  

 Lăzarea - Mănăstirea franciscană cu capelă; 

 Lupeni - sat Satu Mic - clopotniţa de lemn; 

 Lupeni - sat Bisericani - Biserica romano-catolică; 

 Miercurea Ciuc - Cetatea Miko;  

 Miercurea Ciuc - Mănăstirea Franciscană şi capelele de pe dealul  

     Şumuleul Mic; 

 Mihăileni - Biserica fortificată; 

 Misentea - Biserica (sec. XIII), cu sculptură de mare valoare; 

 Mugeni - Biserica reformată cu împrejmuire de piatră; 

 Mugeni - sat Lutiţa - Biserica reformată; 

 Mugeni - sat Mărtişeni;  

 Mugeni - Porumbenii Mari - Biserica Sf. Nicolae; 

 Nicolesti - Biserica fortificată; 
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 Ocland - sat Crăciunel - Biserica unitariană; 

 Ocna de Sus - cetate;  

 Odorheiu - Secuiesc - cetatea de lângă „Capela lui Iisus”; 

 Odorheiu Secuiesc - ruinele cetăţii “Szekely Tamas”; 

 Păuleni Ciuc - sat Delniţa - Biserica reformata;   

 Plăieşii de Jos - Biserica romano-catolică cu zid de incintă; 

 Mugeni - sat Porumbenii Mari - Biserica reformată cu frescă exterioară; 

 Porumbenii Mici - Cetatea Galath;  

 Racu - cetatea de pe dealul Bogath - Biserica fortificată; 

 Sândominic - Biserica de lemn Sf. Gheorghe; 

 Sâncrăieni - sat Leliceni Biserica fortificată; 

 Sâncrăieni - sat Misentea - Biserica fortificată;  

 Sânmartin - sat Cozmeni - Biserica romano-catolică; 

 Sânmartin - sat Lăzăreşti - Biserica ortodoxă; 

 Sâncrăieni - sat Sântimbru - Capela Sf. Margareta; 

 Sâncrăieni  - sat Sântimbru - Conacul Henter; 

 Sânsimion - sat Cetăţuia - Biserica romano-catolică; 

 Şimoneşti - sat Medişoru Mare - Biserica unitariană ; 

 Şimoneşti - sat Rugăneşti - Biserica reformată cu zid de incintă;  

 Sântimbru - Capela „Sfânta Margareta” din (sec. XV), cu picturi murale; 

 Sovata  - Cetatea de refugiu; 

 Şoimoşul Mare - Cetatea Sovar; 

 Topliţa - cartierul Moglăneşti - Biserica mănăstirii Pârâul Doamnei; 

 Tulgheş - Biserica de lemn; 

 Tuşnad - cetate; 

 Varşag - cetate; 

 Ulieş - sat Daia - Biserica reformată,  

 Topliţa - Biserica mănăstirii Sf. Ilie. 

Muzee  

 Miercurea Ciuc - Muzeul Secuiesc al Ciucului, colecţii şi case memoriale;  

 Miercurea Ciuc - Casa Memorială "Nagy Imre"; 

 Topliţa - Colecţia Muzeală a Mănăstirii "Sf. Ilie"; 

 Odorheiu Secuiesc - Muzeul "Haaz Reszo";  

 Gheorgheni - Muzeul "Tarisznyas Marton"; 
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 Cristuru Secuiesc - Muzeul Orăşenesc "Molnar Istvan"; 

 Lupeni - Casa Memorială "Tamasi Aron". 

 

Etnografie 

Meşteşugurile tradiţionale şi portul popular se păstrează şi astăzi în forma lor 

originală, în satele acestei regiuni locuită de români, unguri, secui. Dintre centrele 

etnografice amintim:  

 Corund (renumit centru de ceramică smălţuită, caracterizată prin     

     eleganţa şi bogăţia ornamentaţiei); 

 Dăneşti (ceramică neagră); 

 Sâncrăieni (ţesături);  

 Tuşnad Sat (prelucrarea artistică a pietrei);  

 Brădeşti - sat - Porţi Secuieşti; 

 Corbu (ţesături şi cusături). 

În anul 2018 s-au identificat şi delimitat 6 noi situri arheologice (în localităţile: 

Mihăileni - 1 sit din a doua epocă a fierului şi 1 sit din epoca bronzului,  Siculeni - 1 sit din a 

doua epocă a fierului, Racu - 1 sit din preistorie, Gârciu - 1 sit din epoca migraţiilor 

timpurii, Nicoleşti - 1 sit din preistorie). 

În ceea ce priveşte clasarea monumentelor au fost întocmite două dosare de 

clasare: Monumentul Eroilor din Topliţa şi Monumentul din Primul Război Mondial de pe 

dealul Kuvar din Odorheiu Secuiesc.  

Numărul de avize pentru lucrări de construcţii a crescut, fiind emise un număr de 

emis 26 de avize pentru lucrări de construcţii şi 27 de avize pentru activităţi miniere, faţă 

de 21 de avize emise anul trecut pentru lucrări de construcţii şi 23 pentru activităţi miniere. 

S-au prelucrat 2230 de fotografii reprezentând monumente istorice sau situri arheologice, 

fiind introduse informaţii privind locul de fotografiere şi conţinutul lor.  

Referitor la efectuarea expertizării bunurilor culturale în vederea eliberării 

certificatelor de export, s-au eliberat 44 de certificate (23 pentru export temporar, 21 

pentru export definitiv).  

În vederea promovării artei plastice contemporane, pe parcursul anului 2018, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita în parteneriat cu operatori culturali şi cu 

instituţii de cultură a organizat o serie de expoziţii (Galeria de artă a Consiliului Judeţean 

Harghita, Galeria de artă Bernady din Tg. Mureş). 
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D) Activitatea în domeniul tineretului şi sportului 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, Sport Club Miercurea-Ciuc, 

Complexul Sportiv Naţional, împreună cu structurile sportive din judeţul Harghita, au 

urmărit realizarea unor obiective şi indicatori, în baza cărora au fost înregistrate o serie 

de rezultate sportive notabile, care au făcut cinste mişcării sportive harghitene.   

Elaborarea planului anual de activitate şi a calendarului competiţional pe anul 2018, 

s-a structurat în funcţie de obiectivele şi indicatorii diferitelor programe naţionale, 

aplicate la nivelul judeţului, după cum urmează:  

-  programul naţional „Promovarea sportului de performanţă” în judeţul Harghita;  

-  programul naţional “Sportul pentru toţi” în judeţul Harghita;  

- programul naţional „Întreţinere, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale a 

sportului” din judeţul Harghita;.  

- programul naţional „Mişcare pentru sănătate” în judeţul Harghita; 

- programul naţional „România în mişcare” în judeţul Harghita. 

a.) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 

„PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ” 

În ceea ce priveşte stadiul realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 

„PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ”, s-a acţionat în mod corespunzător, 

stabilind şi realizând activităţi în cadrul acestui program, în următoarele direcţii: 

- Realizarea acţiunilor sportive din calendarul competiţional al judeţului Harghita; 

- Acordarea asistenţei metodice la elaborarea programelor şi planurilor de pregătire 

la loturile naţionale de atletism, ciclism, fotbal, judo, patinaj artistic, patinaj viteză pe pistă 

lungă şi pistă scurtă , hochei pe gheaţă, sanie, schi biatlon şi fond şi altele; 

- Promovarea şi susţinerea sportivilor promovaţi în loturile naţionale şi realizarea 

obiectivelor de performanţă la competiţiile interne şi internaţionale;   

-  În anul 2018, în Loturile naţionale ale României au fost nominalizaţi un număr de 

84 de sportivi, din care 4 în lotul olimpic, 19 la seniori, 20 la tineret şi 41 la juniori, fiind 

însoţiţi de un număr de 10 antrenori, fiind înregistrat o uşoară creştere faţă de 2017, când 

am avut un număr de 81 de sportivi nominalizaţi, din care 4 în lotul olimpic, 18 la seniori, 

21 la tineret şi 38 la juniori.  

Situaţia acţiunilor sportive planificate şi realizate în cadrul acestui program, în 

perioada ianuarie - decembrie 2017, respectiv 2018 este prezentată, pentru a înlesni o 

comparaţie a valorilor înregistrate în cei doi ani: 
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Situaţia acţiunilor sportive planificate şi realizate în anul 2017: 

luna 

Campionate Naţionale - 
etape locale şi judeţene 

Alte competiţii Judeţene şi 
Interjudeţene 

Total „Promovarea 
sportului de 

performanţă” 

Prev. Realiz Nr.Part Prev. Realiz Nr.Part Prev. Realiz Nr.Part 

Ianuarie 4 4 207 18 18 612 15 15 420 

Februarie 8 8 682 12 12 408 17 17 476 

Martie 6 6 434 8 8 272 13 13 364 

Aprilie 6 6 308 6 6 204 14 14 392 

Mai 6 6 226 7 7 238 16 16 448 

Iunie 4 4 185 5 5 170 18 15 360 

Iulie 2 2 212 9 9 306 13 13 312 

August 1 1 76 10 10 340 10 10 240 

Septembrie 6 6 261 11 10 340 12 12 289 

Octombrie 1 1 201 8 8 272 15 15 361 

Noiembrie 1 1 213 6 5 170 10 10 246 

Decembrie 1 1 207 7 7 238 8 8 196 

Total 46 46 3.212 107 105 3.230 161 158 4.104 
 

Situaţia acţiunilor planificate şi realizate în anul 2018: 

Specificaţie 
Campionate Naţionale - 
etape locale şi judeţene 

Alte competiţii 
Judeţene şi 

Interjudeţene 

Total „Promovarea 
sportului de 

performanţă” 

luna Prev. Realiz Nr.Part Prev. Realiz Nr.Part Prev. Realiz Nr.Part 

Ianuarie 5 5 215 11 11 396 16 16 611 

Februarie 11 10 484 12 12 444 23 22 928 

Martie 9 9 387 14 14 504 23 23 891 

Aprilie 4 4 172 18 18 648 22 22 820 

Mai 3 3 132 19 19 703 22 22 835 

Iunie 4 4 176 24 24 864 28 28 1.040 

Iulie 2 2 86 22 22 771 24 24 857 

August 3 3 132 23 23 827 26 26 959 

Septembrie 4 4 172 29 29 1.044 33 33 1.216 

Octombrie 10 10 438 26 26 910 36 36 1.348 

Noiembrie 4 4 176 20 20 945 24 24 1.121 

Decembrie 8 8 367 20 18 604 28 26 971 

Total 67 66 2.937 238 236 8.660 305 302 11.597 

 

În cursul anului 2018, constatăm o creştere a principalilor indicatori, fapt ce 

se datorează unei mai bune implicări în activitate a tuturor factorilor, respectiv 

lansarea unui nou program naţional „ROMÂNIA ÎN MIŞCARE”.  

S-a acordat o atenţie deosebită organizării şi desfăşurării de acţiuni şi activităţi de 

selecţie, desfăşurate la nivelul diferitelor structuri sportive, astfel de acţiuni având loc în 

municipiile Miercurea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, respectiv în oraşele 

Bălan, Cristuru-Secuiesc şi Vlăhiţa; 

Pentru acţiunile de selecţie pe plan judeţean în perioada ianuarie-decembrie 2018 au 

fost organizate şi finanţate un număr de 11 acţiuni la, atletism, ciclism, handbal, hochei pe 

gheaţă, judo, lupte, nataţie, patinaj viteză şi artistic şi taekwondo WTF. 
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De asemenea, s-a acordat prioritate, perfecţionării specialiştilor care 

activează în cadrul structurilor sportive din judeţul Harghita, acordându-se sprijin 

logistic pentru înscrierea antrenorilor tineri la examenele de promovare, avansare şi la a 

doua specializare, în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. 

Astfel, au fost organizate o serie de cursuri pentru formarea instructurilor sportivi la diferite 

ramuri de sport, cum a fost hocheiul pe gheaţă, schi, judo şi altele. La hochei pe gheaţă o 

serie de specialişti au participat la invitaţia FRHG, respectiv la box, fotbal şi judo, fiind 

desfăşurate mai multe activităţi de acest gen, cu participarea unor lectori din străinătate, 

marea majoritate a acestor acţiuni fiind susţinute de structurile sportive care administrează 

centre regionale de juniori.  

În acest sens, s-a acordat o atenţie deosebită, dotării punctului de informare şi 

documentare sportivă existente la nivelul D.J.S.T. Harghita. Pentru dotarea 

corespunzătoare acestuia, în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor de formare şi perfecţionare a antrenorilor şi altor specialişti, în anul 2018 s-a 

alocat suma de 2.000 lei, fiind achiziţionate o serie de cărţi şi publicaţii absolut necesare 

acestei instituţii.  

În vederea prevenirii violenţei la manifestările sportive organizate şi 

desfăşurate pe teritoriul judeţului Harghita, s-a acţionat în spiritul Legii nr.4/2008 privind, 

prevenirea şi  combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, fiind 

constituit în baza Ordinului Prefectului judeţului Harghita nr. 155/06.03.2018, Comisia 

Judeţeană de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport Harghita, care se întruneşte de regulă 

trimestrial, iar directorul executiv al D.J.S.T. Harghita este secretarul acestei comisii.  

 De asemenea, au fost adoptate măsuri pentru prevenirea dopajului în sport, s-a 

multiplicat şi prelucrat Codul antidoping primit din partea Consiliului Naţional Antidoping, 

iar acest cod a fost transmis structurilor sportive din judeţ. S-au difuzat cu ocazia 

manifestaţiilor sportive pliante şi afişe care să promoveze ideea întrecerilor sportive 

„curate” , fără folosirea substanţelor dopante. În acest  domeniu se înregistrează foarte 

multe neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea „staţiilor de control doping”, conform celor 

precizate în art.23,alin.1 şi 2 din Legea nr.227/2006, privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport. În actul normativ susmenţionat s-a prevăzut ca în termen de 6 luni de la 

data intrării în vigoare a legii, administratorii de baze sportive au obligaţia să amenajeze 

staţii de control doping, în conformitate cu prevederile standardului internaţional pentru 

testări, dar din lipsă de fonduri până în prezent doar Sport Club Miercurea Ciuc, Arena 

„Erös Zsolt” Miercurea Ciuc, Sala Polivalentă din Odorheiu-Secuiesc şi CSN Izvoru-
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Mureşului, s-au conformat acestei cerinţe, la celelalte structuri sportive neexistând astfel de 

preocupări. 

b.) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 

„SPORTUL PENTRU TOŢI”.  

Activitatea desfăşurată în domeniul „Sportului pentru toţi” se înscrie printre 

preocupările principale ale Direcţiei  Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita. 

În domeniul sportului pentru toţi, în anul 2017, respectiv 2018, D.J.S.T. Harghita a 

organizat şi a finanţat toate competiţiile prevăzute în calendar, acţiuni la care s-a înregistrat 

o participare numeroasă, mai ales la competiţiile desfăşurate sub egida „Maratonului 

Sănătăţii” la schi fond şi cros la ”Maratonul Secuiesc” M-Ciuc-Tuşnad-M-Ciuc, fiind 

înregistrate creşteri de la an la an, aşa cum reiese din situaţiile prezentate mai jos. 

Situaţia acţiunilor desfăşurate, precum şi a sumelor utilizate pentru 

finanţarea acestora, în anul 2017, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Luna 

Programul  national «Promovarea 

sportului de performanţă» 

Programul national  

«Sportul pentru toţi» 
Alte activităţi/Acţiuni 

P
re

v
ă
zu

t 

R
e
a
liz

a
t 

N
r.

 P
a
rt

. 

Suma 

utilizată (lei) 

P
re

v
ă
zu

t 

R
e
a
liz

a
t 

N
r.

 P
a
rt

. 

Suma 

utilizată 
(lei) P

re
v
ă
zu

t 

R
e
a
liz

a
t 

N
r.

 P
a
rt

 

Suma 

utilizată 
(lei) 

Ian. 7 6 377 989,50 11 9 482 630,54 0 0 0 0 

Feb. 15 14 844 750,00 29 25 1.431 5.058,65 1 1 3 500,00 

Mart. 12 9 672 1.400,00 42 34 2.491 3.549,96 1 1 4 500,00 

Apr. 9 8 707 3.031,00 19 10 746 1.750,00 1 0 0 0 

Mai 9 5 247 1.500,00 27 21 3.169 6.875,47 4 2 4 500,00 

Iun. 5 5 227 410,00 30 25 3.076 5.640,45 1 1 4 500,00 

Iul. 4 4 185 500,00 9 6 710 1.793,00 1 1 5 500,00 

Aug. 7 6 469 88.500,00 20 15 1.158 5.439,93 1 1 4 500,00 

Sept. 11 8 440 4.505,64 20 16 997 2.609,99 2 2 3 500,00 

Oct. 2 1 25 1.500,00 30 18 1.576 5.045,00 2 1 4 500,00 

Noi. 2 2 141 1.250,00 7 7 439 1.740,00 3 1 4 500,00 

Dec. 3 3 276 4.480,04 19 17 1.881 20.050,83 0 0 0 0 

Total 86 71 4.610 108.816,18 263 203 18.156 60.188,82 17 11 35 4.500,00 

 

În anul 2018, centralizatorul indicatorilor se prezintă astfel: 

S
p
e
ci

fi
ca

ţi
e
 

Programul national 

«Promovarea sportului de performanţă» 

Programul national 

«Sportul pentru toţi» 
Alte activităţi/Acţiuni 

Luna 

P
re

v
ă
zu

t 

R
e
a
liza

t 

N
r. P

a
rt. 

Suma 

utilizată (lei) 

P
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v
ă
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t 

R
e
a
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t 

N
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a
rt. 

Suma 

utilizată (lei) 

P
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v
ă
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t 

R
e
a
liza

t 

N
r. P

a
rt. 

Suma 

utilizată (lei) 

Ian. 16 16 611 1.581,51 11 11 429 2.038,03 1 1 2 250,00 

Feb. 23 22 928 500,00 13 12 441 3.802,18 0 0 0 0,00 

Mart. 23 23 891 2.822,40 12 12 456 1.750,01 0 0 0 0,00 

Apr. 22 22 820 1.000,00 11 11 433 2.396,01 1 1 1 250,00 
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Mai 22 22 835 2.295,74 14 14 546 3.688,51 2 2 20 500,00 

Iun. 28 28 1.040 258,12 12 12 468 4.973,03 0 0 0 0,00 

Iul. 24 24 857 0,00 11 11 441 1.080,00 2 2 2 500,00 

Aug. 26 26 959 190.819,95 10 10 392 31.243,34 2 2 2 400,00 

Sept. 33 33 1.216 0,00 19 19 741 2.370,01 2 2 2 400,00 

Oct. 36 36 1.348 3.981,94 18 18 722 2.682,55 3 3 12 2.898,00 

Noi. 24 24 1.121 1.818,13 16 16 625 1.000,00 0 0 0 0,00 

Dec. 28 26 971 6.488,57 20 29 742 18.121,62 3 3 286 38.080,01 

Total 305 302 11.597 211.566,36 167 165 6.436 75.145,29 16 16 327 43.278,01 

 

Comparând situţia indicatorilor din 2018 raportat la anul 2017, se poate observa o 

creştere a sumelor care au fost alocate D.J.S.T. Harghita mai ales din partea UAT-

lor din judeţ şi o creştere a numărului de acţiuni şi a numărului de participanţi la 

diferitele acţiuni sportive organizate în judeţul Harghita, la programul naţional 

”Promovarea sportului de performaţă”. O descreştere destul de importantă s-a 

înregistrat şi în cadrul programului naţional ”Sportul pentru toţi”, prioritar fiind 

susţinerea sportului de performanţă în judeţul Harghita. 

Din calculul numărului acţiunilor planificate şi desfăşurate în cadrul celor două 

programe în anul 2018 se constată faptul că numărul mediu al acţiunilor este de 39 iar 

numărul mediu al participanţilor este de aproape de 40 pe fiecare acţiune sportivă. 

Numărul acestora este mai mare în lunile de vară şi mai mică la începutul anului.  

Cheltuielile efective pentru realizarea acestor acţiuni din bugetul de venituri şi 

cheltuieli a D.J.S.T. Harghita, s-a ridicat 329.989,66 lei, o bună parte din această sumă 

fiind utilizată de structurile sportive cu activităţi în domeniu, care s-au înscris în CIS, 

activităţi de acest gen, respectiv au fost organizate acţiuni sportive propriu. 

 Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Harghita a organizat acţiunile 

prevăzute în calendarul propriu, multe dintre acestea cu caracter permanent. La 

campionatele municipale de minifotbal au participat 52 de echipe, la baschet 18, tenis de 

masă pe echipe 14, angrenând în activităţi sportive peste 3.000 de participanţi, astfel de 

activităţi desfăşurându-se în fiecare localitate din mediul urban, D.J.S.T. Harghita susţinând 

mai ales organizatoric desfăşurarea acestor acţiuni. 

Este de menţionat aportul financiar al Consiliilor locale din Miercurea Ciuc, Odorheiu 

Secuiesc şi Sfântu Gheorghe, precum şi ale Consiliilor Judeţene Harghita şi Covasna pentru 

susţinerea activităţilor din cadrul acestui program, fiind susţinute şi finanţate astfel de 

acţiuni şi în mediul rural.  

Îmbucurător este faptul că, au fost construite o serie de terenuri cu gazon sintetic, 

astfel de terenuri fiind realizate în municipiile Miercurea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, 
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Gheorgheni, Topliţa, Cristuru-Secuiesc şi Porumbeni, înbogăţind astfel zestrea bazelor 

sportive din judeţul Harghita.  

În ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive din cadrul 

programului „Sportul  pentru toţi”, asociaţia judeţeană, trebuie să-şi afilieze toate 

structurile sportive cu astfel de preocupări din judeţ şi să-şi extindă şi să exercite atribuţiile 

asupra întregii activităţi în domeniul „sportului pentru toţi”, deoarece se constată că o serie 

de secţii ale unor structuri sportive nu sunt afiliate în momentul de faţă. 

c.) Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul 

„Întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a bazei materiale sportive” din judeţul 

Harghita.  

În ceea ce priveşte derularea acestui program, este de menţionat faptul că, D.J.S.T. 

Harghita nu are baze sportive proprii, deoarece din luna februarie 2003, Complexul sportiv 

şi de tineret Izvoru-Mureşului din subordinea D.J.S.T. Harghita, s-a transformat în Complex 

Sportiv Naţional cu personalitate judridică, ca unitate subordonată direct a M.T.S.-ului. 

Pentru buna desfăşurare a acţiunilor de pregătire  a competiţilor din cadrul 

calendarului sportiv judeţean şi al federaţiilor naţionale, D.J.S.T Harghita a urmărit, modul 

de întreţinere şi a efectuării reparaţiilor curente ce se impuneau, la principalele baze 

sportive din judeţul nostru.  

Pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazelor sportive din judeţul Harghita, 

un aport important l-au avut consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale.  

 S-a reuşit finalizarea pârtiei de schi de la Borsec, s-a construit Sala de lupte 

libere de la  Odorheiu Secuiesc, obiective care au fost date în funcţiune şi puse la 

dispoziţia mişcării sportive din judeţul nostru. Deasemeni, s-au făcut eforturi şi demersuri în 

vederea continuării şi finalizării în cursul anului 2018 a lucrărilor de investiţii de importanţă 

majoră pentru judeţul Harghita, cum este cazul Centrului Technico-Metodic de la 

Cârţa şi a pistei de patinaj viteză din Miercurea Ciuc, precum şi realizarea altor 

obiective sportive care să deservească activitatea sportivă din localităţile judeţului nostru, 

urmând ca în anul 2019 să fie abordate şi alte lucrări de investiţii în domeniul sportului. 

d.) Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul programului naţional 

”Mişcare pentru Sănătate” din judeţul Harghita 

Activitatea desfăşurată în cadrul acestui program cuprinde o serie de acţiuni, 

organizate de D.J.S.T. Hatghita, sau în colaborare cu alte instituţii şi structuri sportive, care 

au atribuţii în acest domeniu. Principalele actvităţi desfăşurate vizează organizarea de 

cursuri de iniţiere în diferite discipline, respectiv organizarea de concursuri pentru această 
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categorie de participanţi. În cursul anului 2018, au fost organizate în cele 385 de săli 

sportive, patinoare şi bazine de înot, o serie de acţiuni, a căror repartizare trimiestrială îl 

prezentăm mai jos: 

Trim. 
Nr. ore / 

săptămână 

Nr. 

persoane 
/ lună 

Nr. cursuri de iniţiere 
Nr. 

concursuri 

pe 

discipline 

Observaţii 
Preşcolari – Gratis/Taxă 

redusă 
Alte 

cursuri 

de 

iniţiere 
Înot 

Sporturi de 

iarnă 

I. 383 47 21 4 16 31 
Atletism, hochei 

pe gheaţă, 

patinaj şi înot  

II. 386 34 20 2 16 30 
Atletism, hochei 

pe gheaţă, 
patinaj şi înot 

III. 390 51 25 16 10 30 
Atletism, hochei 

pe gheaţă, 
patinaj şi înot 

IV. 385 46 20 16 10 31 

Atletism, 

baschet, judo , 
lupte, ciclism, 

dans sportiv, 
hochei pe 

gheaţă, înot 

patinaj,etc.  

Total 

2018: 
1544 178 86 38 52 122 _ 

 

e.) Realizarea programului naţional ”România în mişcare” 

Programul  naţional de utilitate publică ”România în mişcare” a fost iniţiat de 

Ministerul Tineretului şi Sportului, fiind aprobat prin Ordinul nr. 445 din 8 iunie 2018. 

În baza protocolului încheiat între MTS şi MEN, D.J.S.T. Harghita a încheiat o 

înţelegere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, având drept scop organizarea şi 

derularea activităţilor din cadrul acestui program. Conform protocolului nr 1227/6046/2018 

s-a stabilt organizarea de acţiuni sportive în unităţile de învăţământ din judeţul Harghita, 

fiind organizate subprogramele ”Calendar competiţional” şi ”Sport pentru Sănătate”, în 

toate şcolile gimnaziale la atletism, fotbal şi handbal (M+F). 

În cadrul acţiunii au fost arondate şcolile gimnaziale din opt centre metodice zonale 

şi au fost organizate experimental o serie de activităţi, care vor continua în luna mai 2019.     

f.) Stadiul realizării protocoalelor sau convenţiilor de parteneriat 

încheiate cu primăriile, Inspectoratul Şcolar Judeţean, structuri sportive şi alte 

instituţii locale sau centrale.  

În vederea desfăşurării activităţii sportive din judeţul Harghita şi mai ales, derularea 

calendarului local şi judeţean, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita a încheiat 

convenţii şi protocoale cu diferite entităţi. 
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Asfel, D.J.S.T. Harghita a colaborat pentru realizarea obiectivelor propuse cu 

Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Harghita, cu primăriile şi consiliile locale, 

municipale din  Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, care au sprijinit 

în mod nemijlocit desfăşurarea unor acţiuni sportive cu caracter naţional şi internaţional şi 

cele din programul „Sportul pentru toţi”, precum şi cu cele comunale care au sprijinit în 

mod direct desfăşurarea unor acţiuni cu caracter judeţean şi naţional, desfăşurate în aceste 

localităţi.  

În cadrul activităţilor “Sportul pentru toţi”, administraţiile publice locale s-au implicat 

direct în organizarea diferitelor manifestări sportive, sprijinite şi susţinute de Direcţia 

Judeţene Pentru Sport şi Tineret Harghita. Astfel s-a organizat în anul 2018 “Maratonul 

Ciucului”, maratoane ale sănătăţii, ediţiile de iarnă şi vară la Miercurea Ciuc şi 

Gheorgheni, respectiv în alte localităţi.  

În anul 2018, o mare parte a protocoalelor încheiate au expirat, DJST Harghita 

reînnoindu-şi protocolul, numai cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Harghita, situaţia fiind prezentată în tabelul următor: 

 
Nr. 

crt. 
Partenerul 

Obiectul 

protocolului/convenţiei 

Perioada 

încheiată 
Observaţii 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Harghita, Protocol de 

cooperare nr.170319/656/2007,prelungit 
cu actele adiţionale nr.2/2011, nr.3/2013, 

nr.4/2016 şi nr.5/2018 

Desfăşurarea de programe 
sau acţiuni commune pentru 

prevenirea consumului de 
droguri, alcool şi tutun. 

01.01.2017- 

31.12.2020 
 

 

O atenţie deosebită s-a acordat colaborării cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog a judeţului Harghita, Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, dar mai 

ales cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, instituţii cu care D.J.S.T. Harghita a avut şi are 

o colaborare foarte bună, în baza unor protocoale scrise sau uneori fără existenţa acestora.  

g.) Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean. 

În ceea ce priveşte organizarea şi derularea acţiunilor cuprinse în calendarul sportiv 

local şi judeţean, o atenţie deosebită s-a acordat evitării suprapunerilor, a amânărilor de 

competiţii, respectiv desfăşurării acţiunilor cât mai aproape de cerinţele sistemului 

competiţional.    

           Calendarul sportiv judeţean a fost elaborat pe cele patru programe, în concordanţă 

cu Calendarul sportiv central şi în colaborare cu structurile sportive din judeţ, ţinând cont 

de propunerile acestora. 
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- În cadrul Programului „Promovarea sportului de performanţă”, au fost prevăzute 

un număr de 305 de competiţii, organizate 302, iar 66 dintre acestea au fost organizate şi 

finanţate sau cofinanţate  de D.J.S.T. Harghita, fiind alocaţi în acest scop 211.566,36 lei. 

 - În cadrul Programului „Sportul pentru toţi”,D.J.S.T. Harghita şi-a  prevăzut 165 

acţiuni, fiind realizate toate acţiunile dintre care fiind finanţate 30 de acţiuni sportive, în 

acest scop fiind utilizată suma de 75.145,29 lei, iar pentru finanţarea capitolului III, s-a 

utilizat suma de 43.278,01 lei. 

h.) Situaţia sportului şcolar din judeţ şi propuneri de optimizare a 

acestuia.   

În judeţul Harghita funcţionează 4 cluburi sportive şcolare în localităţile 

Miercurea Ciuc cu 8 secţii pe ramură de sport, Odorheiu Secuiesc cu 7 secţii, Topliţa cu 4 

secţii şi Gheorgheni cu 6 secţii. Două unităţi de învăţământ au clase cu profil 

sportiv, la Odorheiu Secuiec în cadrul Colegiului Tehnic „Bányai János” (handbal) şi în 

cadrul Şcolii Generale nr. 7 „Móra Ferenc” (baschet, fotbal şi handbal), precum şi trei 

cluburi ale elevilor în localităţile Miercurea Ciuc cu 5 secţii, Odorheiu Secuiesc cu 4 secţii 

şi Cristuru Secuiesc cu 2 secţii.  

Din totalul de 21 de ramuri sportive, unde s-au obţinut o serie de medalii la 

Campionatele Naţionale, unităţile şcolare au avut o contribuţie deosebită, în condiţiile în 

care şi în anul 2018 finanţarea acestor unităţi a fost cu mult sub nivelul rezultatelor 

obţinute. 

În baza calendarului competiţional şcolar, elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Harghita, s-au organizat competiţii în cadrul şcolilor şi liceelor, atât în mediul urban cât şi în 

cel rural, finalizate cu campionate şcolare judeţene, competiţiile respective făcând parte din 

ciclul „OLIMPIADEI NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR”.  

Pentru sprijinirea activităţii de performanţă din acest domeniu D.J.S.T Harghita a 

alocat peste 10.000 lei, ceea ce a reprezentat cca. 10% din totalul bugetului alocat 

instituţiei la cele patru programe. 

În ceea ce priveşte activitatea Cluburilor Sportive Şcolare din judeţul Harghita, 

putem spune că, această activitate a fost una benefică în 2018, fiind alocate sume 

importante pentru investiţii, reparaţii capitale şi dotări. Se doreşte ca, în cursul anului 2019, 

aceste investiţii şi îmbunătăţiri să conducă la obţinerea de rezultate sportive deosebite.  

În vederea dezvoltării în continuare a activităţilor din domeniul sportului şcolar, sunt 

necesare adoptarea următoarelor măsuri:  
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 Înfiinţarea de unităţi şcolare cu program sportiv (clasele I-XII), în Miercurea Ciuc, 

Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa şi Cârţa din cadrul cărora, elevii să fie selecţionaţi 

de Cluburi Sportive Şcolare existente, sau să participe în competiţii pentru unitatea de 

învăţământ la care sunt legitimaţi, organizate în „academii”, pe diferite discipline sportive; 

 Înfiinţarea de „centre de excelenţă” la Miercurea Ciuc (hochei pe gheaţă) Odorheiu 

Secuiesc (handbal) şi Topliţa (sanie); 

 Implicarea Consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale pentru o mai bună 

finanţare  a sportului şcolar, în general, şi a sportului de performanţă, în special la nivelul 

fiecărei localităţi; 

 Popularizarea unor discipline sportive noi, cum sunt de exemplu floorball-ul, curling-

ul sau alte discipline sportive noi, apărute în judeţ. 

În trimestrul IV al anului 2017, DJST Harghita, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Harghita au lansat programul ”Campionii României în şcoală, liceu şi 

universitate”. În cadrul acestuia, o serie de sportivi de elită au vititat un număr important 

de unităţi şcolare în parte, acţiunea bucurându-se de un real succes în rândul elevilor. 

i.) Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, precum 

şi a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică.  

Una din principalele preocupării la nivel de judeţ este impulsionarea constituirii 

asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. 

În prezent, în judeţul Harghita funcţionează un număr de opt asociaţii judeţene în cadrul 

următoarelor ramuri sportive: atletism, fotbal, handbal, hochei pe gheaţă, judo, orientare, 

schi-biatlon şi sportul pentru toţi. Este de remarcat activitatea eficientă la fotbal, judo, 

hochei pe gheaţă, orientare, schi biatlon şi sportul pentru toţi. În cursul anului 2019 

urmează să se finalizeze constituirea Asociaţiei judeţene de şah şi alte asociaţii judeţene pe 

ramură de sport.  

Pe lângă aceste demersuri, din analizele efectuate la D.J.S.T Harghita reiese faptul 

că, sunt create condiţii pentru înfiinţarea asociaţiilor judeţene la volei şi baschet, însă, se 

întâmpină greutăţi, mai ales în asigurarea fondurilor financiare necesare înfiinţării unor 

astfel de structuri sportive.  

În privinţa asociaţiilor sportive fără personalitate juridică, în prezent avem un număr 

de 269 astfel de structuri înregistrate în Registrul Sportiv al judeţului Harghita iar un număr 

de 49 asociaţii sportive, fiinţează  lângă unităţile de învăţământ. D.J.S.T. Harghita, în 

conformitate cu atribuţiile sale, a acordat de fiecare dată sprijin logistic pentru elaborarea 

documentelor necesare constituirii cluburilor şi asociaţiilor sportive.  
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Menţionăm că, din asociaţiile sportive înregistrate, unele nu au activitate, iar altele 

au  înscrise în C.I.S. secţii pe ramură de sport, fără ca acestea să funcţioneze. Deasemeni, 

există structuri sportive, care după obţinerea CIS de la MTS, nu au depus încă documentele 

la DJST Harghita, pentru a fi luate în evidenţă şi la nivel judeţean. 

În vederea soluţionării acestor aspecte, se impune creşterea numărului acţiunilor de 

control şi acolo unde se constată astfel de abateri, se vor  propune măsuri de îndreptare a 

acestora.  

j.) Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi 

asistenţă medicală în judeţul Harghita (asistenţa medicală la antrenamente şi 

competiţii, acordarea avizului medical).  

Organizarea şi funcţionarea sistemului de medicină sportivă şi asistenţă medicală 

sunt reglementate prin Legea nr.321/2007. 

În ceea ce priveşte sistemul de organizare şi modul de funcţionare al medicinei 

sportive în judeţul Harghita, este de sublinitat faptul că aceasta funcţionează cu dificultate 

la nivel de judeţ. În ultimii ani, în ciuda unor demersuri, situaţia nu s-a îmbunătăţit şi nici 

nu s-a soluţionat în mod definitiv această problemă. 

După 1990, ani buni, sportivii din judeţul Harghita, au avut de suferit la acest 

capitol, din lipsa unei instituţii şi a unui specialist cu calificarea necesară. Asistenţa 

medicală a fost asigurată de cabinetele de fizioterapie din diferite localităţi ale judeţului. În 

vederea eliminării acestor neajunsuri, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Harghita, a 

D.J.S.T. şi a Spitalului Judeţean Harghita a căutat soluţii, iar după ce un medic tânăr, a 

terminat specializarea şi s-a întors în Miercurea Ciuc, au fost puse în practică măsuri de 

înfiinţare a Cabinetului medico-sportiv din Miercurea Ciuc. 

Prin contribuţia Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc şi a  Spitalului Judeţean 

Harghita, s-a amenajat şi dotat un cabinet de medicină sportivă, deservit de personal 

medical şi de un medic sportiv specializat. La începutul anului 2007, acesta şi-a dat demisia 

şi a oferit serviciile unui structuri sportive. D.J.S.T.Harghita, împreună cu conducerea 

Spitalului Judeţean Miercurea Ciuc, au desemnat, la propunerea structurilor sportive, câte 

un medic care să acorde asistenţă medicală sportivă în localităţile Miercurea Ciuc, Odorheiu 

Secueisc, Gheorgheni şi Topliţa. Acest demers este o soluţie temporară şi problema trebuie 

rezolvată, în vederea intrării în legalitate şi în acest domeniu, prin angajarea unui medic 

specializat în medicină sportivă.  

              În ceea ce priveşte asistenţa medicală la antrenamente şi competiţii, 

principalele structuri sportive din judeţ, care au secţii unde sunt practică jocuri sportive, au 
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angajat medici, care asistă atât la antrenamente cât şi la competiţii. La jocurile sportive, şi la 

meciuri în general, este asigurată prezenţa unei autosalvări cu personal medical, adecvat 

pregătit şi gata să intervină ori de câte ori este nevoie, iar în cazul sporturilor individuale la 

competiţii se asigură prezenţa unui medic sau asistent medical. Însă, sunt situaţii când 

asistenţa medicală este asigurată de către masorii echipelor, ceea ce nu denotă o situaţie 

normală şi trebuie urgent reglementată, respectiv eliminată.  

             În cursul anului 2018, Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Harghita, în mod 

direct sau prin asociaţiile judeţene s-a implicat într-o măsură mult mai mare în susţinerea şi 

organizarea activităţii sportive în comunele, oraşele şi municipiile din judeţ. Au fost 

organizate o serie de campionate, cum sunt campionatele judeţene şi teritoriale la fotbal, 

handbal şi hochei pe gheaţă, unde majoritatea participanţilor provin din mediul rural sau de 

la diferite societăţi comerciale sau instituţii din mediul urban.   

               De asemenea, personalul D.J.S.T. Harghita este permanent preocupat în 

vederea susţinerii organizatorice şi logistice a activităţilor sportive din diferitele localităţi ale 

judeţului Harghita, atât în cadrul programelor sportive de performanţă, cât şi în cadrul 

„sportului pentru toţi”, unde judeţul Harghita, desfăşoară o serie de activităţi specifice, 

împreună cu autorităţile administraţiei publice din judeţ. Este de remarcat faptul că, o serie 

de amatori ai hocheiului pe gheaţă din zonă, îşi desfăşoară activitatea într-o ligă, la care 

participă sportivi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Întreaga acţiune se desfăşoară 

sub egida FRHG. La fel de fructuoasă este colaborarea şi cu FR Ciclism, care organizează în 

judeţul nostru, marea majoritate a competiţiilor de ciclism cuprinse în calendarul federaţiei 

de specialitate.  

k.) Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, 

inspectoratul şcolar judeţean şi alte instituţii implicate în sport. 

D.J.S.T Harghita a colaborat şi în anul 2018 pentru realizarea obiectivelor propuse 

cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Harghita, cu primăriile şi consiliile locale, 

municipale din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Bălan, Băile Tuşnad şi 

Topliţa, precum şi cu cele din mediul rural, care au sprijinit în mod nemijlocit desfăşurarea 

unor acţiuni sportive caracter naţional şi internaţional şi cele din programul „Sportul pentru 

toţi”, precum şi cu cele comunale care au sprijinit desfăşurarea unor acţiuni cu caracter 

judeţean şi naţional, desfăşurate în aceste localităţi, în special competiţii şcolare.  

În cadrul activităţilor “Sportul pentru toţi”, administraţiile publice locale s-au implicat 

direct în organizarea diferitelor manifestări sportive, sprijinite şi susţinute de Direcţia 

Judeţene pentru Sport şi Tineret Harghita. Astfel s-a organizat şi în anul 2018 „Turul Ciclist 
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al Ţinutului Secuiesc”, ediţia a XII-a, “Maratonul Secuiesc”, maratoane ale sănătăţii, ediţiile 

de iarnă şi vară la Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi alte localităţi. Este îmbucurător faptul că, 

tot mai multe localităţi, cu prilejul zilelor localităţii, organizează şi manifestări sportive, care 

sunt incluse în programele locale.  

Colaborarea D.J.S.T. Harghita, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita este una 

corectă, desfăşurată în vederea îmbunătăţirii şi susţinerii activităţii sportive şcolare din 

judeţul nostru.  

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, în cursul anului 2018, a avut o 

colaborare forte bună şi cu Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Harghita, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Harghita, cu Direcţia de Sănătate Publică Harghita, şi cu alţi factori cu 

atribuţii în domeniul activităţii sportive, colaborare care se doreşte să fie la fel de 

fructuoasă şi în anul 2019.   

            Activitatea desfăşurată şi colaborarea cu organele administraţiei publice locale şi cu 

structurile sportive din judeţul nostru, a fost una pozitivă în cursul anului 2018, fapt 

exprimat cu prilejul unor întâlniri sau în cadrul unor conferinţe de prese organizate.  

  

B. ÎN DOMENIUL TINERETULUI:  

 În domeniul activităţii de tineret, D.J.S.T. Harghita a desfăşurat o amplă activitate 

îndreptată spre asigurarea condiţiilor integrării socio-profesionale a tinerilor, conform 

necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. Activitatea în cursul anului 2018 s-a desfăşurat în baza 

Strategiei Naţionale în domeniul politicii de tineret 2015 -2020 şi Strategiei de Tineret a 

Judeţului Harghita 2015-2020, asigurând participarea tinerilor din judeţul Harghita la 

adoptarea deciziilor care îi vizează, precum şi promovarea şi realizarea politicilor în 

domeniul tineretului. În acest sens D.J.S.T. Harghita a sprijinit tinerii în vederea participării 

lor active la viaţa economică, educaţională şi culturală a judeţului Harghita, activităţile 

vizând în principal modul de acces la instruire şi specializare profesională non-formală, 

utilizarea informaţiei şi a tehnologiei informaţionale, stimularea mobilităţii, creativitatea şi a 

voluntariatului, în rândul tinerilor din judeţul nostru.  

Bugetul alocat pentru DJST Harghita în anul 2018 pentru activităţi de tineret  

 

Buget P1-P2 Buget folosit Buget total 

P1 

Centru de 
Tineret 

P2 

Acţiuni de 
tineret 

P1 

Centru de 
Tineret 

P2 

Acţiuni de 
tineret 

Alocat 
Folosit până 

la data de 

Valoare 17.200,00 56.143,00 17.200,00 42.939,00 73.343,00 60.139,00 

Procent 100% 100% 100% 99,88% 100% 81,99% 
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 1. ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN 

PROGRAMUL DE CENTRE DE TINERET – P1  

În judeţul Harghita funcţionează un singur Centru de Tineret sediul fiind în 

Miercurea Ciuc str. Eroilor, nr.7. Funcţionarea Centrului de Tineret Harghita – Miercurea 

Ciuc este necesară datorită faptului că, în judeţul Harghita îşi desfăşoară activitatea un 

număr mare de ONGT-uri, care au nevoie de susţinerea şi consultanţa centrului în 

desfăşurarea activităţilor proprii. În cadrul programului Centrul de Tineret funcţionează şi 

un Centru de Voluntariat. Bugetul total al Centrului de Tineret pentru anul 2018 era 

17.200,00 lei conform următorului tabel.  

 

 

Buget total P1 Buget alocat Buget folosit 

Alocat 
Folosit, până la 

data de 

31.12.2018 

Susţinere 
Centru de 

Tineret 

Proiecte  
Centru de 

Tineret 

Susţinere 
Centru de 

Tineret 

Proiecte  
Centru de 

Tineret 

Valoare 17.200,00 17.200,00 7.200,00 10.000,00 7.200,00 10.000,00 

Procent 100% 100% 41,86% 58,14% 100% 100% 

 

Proiectele Centrului de Tineret 

În anul 2018 în cadrul programului „Centre de Tineret” au fost organizate 4 proiecte 

conform următorului tabel: 

 Nr. 
Crt. 

Denumire proiect Tip 
Perioada/Loc de 

desfăşurare 
Buget alocat 

-lei- 

Suma 
Decontata 

-lei- 

1. 
Club de engleză pentru 

tineri 

Educaţie 

nonformală 

01.04.-30.11.2018 

Miercurea Ciuc 
400,00 400,00 

2. Tabăra Şcoal Părinţilor 
Educaţie 

nonformală 
01.05-30.09.2018 
Izvoru Mureşului 

4.080,00 4.080,00 

3. 
Forumul tinerilor 

întreprinzători 

Consiliere şi 

consultanţă 

01.09-30.11.2018 

Miercurea Ciuc 
1.440,00 1.440,00 

4. Întâlnirea tinerilor 
Consiliere şi 

consultanţă 

01.05.2018 – 

30.07.2018 Izvoru 
Mureşului 

4.080,00 4.080,00 

TOTAL 10.000,00 10.000,00 

 
2.  ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI INDICATORILOR DIN 

PROGRAMUL DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET – P2.  
 

 

Buget total P2 Buget alocat Buget prin recalculat* Buget folosit 

Alocat 
-lei- 

Folosit 
-lei- 

Proiecte 
concurs 

local 
proiecte 

de tineret 

-lei- 

Proiecte  

proprii 
şi/sau în 

parteneriat 
-lei- 

Proiecte 
concurs 

local 
proiecte de 

tineret 

-lei- 

Proiecte  

proprii 
şi/sau în 

parteneriat 
-lei- 

Proiecte 
concurs 

local 
proiecte de 

tineret 

-lei- 

Proiecte 

proprii 
şi/sau în 

parteneriat 
-lei- 

Valoare 56.143,00 42.939,66 33.700,00 22.443,00 29.167,94 22.443,00 20.500,00 22.439,66 

Procent 100% 76,48% 60,03% 39,97% 56,52% 43,48% 70,28 % 99,99% 
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În urma rectificării bugetare, Bugetul final alocat pentru Programul P2 pentru 

anul 2018 era 51.610,94 lei din care 42.939,66 lei au fost folosiţi pentru proiectele de 

tineret din Programul P2. iar diferenţa de 8.671,29 lei a rămas dintr-un proiect câstigat la 

Concursul Local de Proiecte de Tineret, care nu s-a desfăşurat din motive obiective, precum 

şi prin rotunjări la sumele aferente diferitelor proiecte.   

a. Proiecte proprii şi/sau în parteneriat 

Din bugetul total de 22.443,00 lei DJST Harghita a organizat un număr de 5 proiecte 

conform tabelului următor: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire proiect Tip 

Perioada/Loc de 

desfăşurare 

Buget alocat 

-lei- 

Suma 
Decontată 

-lei- 

1 Zilele tineretului 2018 festival 
23.04.2018-
18.05.2018 / 

Miercurea Ciuc 

3.783,00 
3.782,98 

 

2 
Concurs de caricatură pentru 

centenar 
concurs 

24. 09.2018 - 
11.12.2018 Miercurea 

Ciuc 

1.800,00 1.796,80 

3 
Conferinţă de tineret pentru 
viitorul sportului din Harghita 

– Ediţia a III-a 

Conferinţă 
12.12.2018-

15.12.2018, Miercurea 

Ciuc 

6.000,00 
6.000,40 

 

4 
Tabăra ”Go Wild!!!”- Tehnici 
de supravieţuire şi buschcraft 

- 2018 - 

Tabără 

15.07.2018 - 
15:09.2018 / Vila 

Hăşmaş, Izvoru 
Mureşului 

10.860,00 10.859,48 

TOTAL 22.443,00 22.439,66 

 

b.  Proiecte - concurs local de proiecte de tineret    

La concursul local de proiecte de tineret din judeţul Harghita a participat 4 ONGT-uri, 

care au depus în total 4 proiecte din care au fost acceptate şi finanţate 4 conform 

următorului tabel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect Tip 
Perioada şi loc de 

desfăşurare 
Buget alocat 

-lei- 

Suma 

Decontata 
-lei- 

Suma 

rămasă 
-lei- 

1 

Promovarea 

activităţilor de 
voluntariat în rândul 

tinerilor din sat 

conferinţă 
15.08.2018-
15.09.2018, 

Văcăreşti 

7.400,00 7.400,00 0,00 

2 
Întâlnirea Trupelor 
amatori de teatru -

ediţia 2018 

festival 
1.10.2018-
16.10.2018, 

Nădejdea 

8.100,00 8.100,00 0,00 

3 Aleargă Hăşmaşii cu 
sufletul la gură” 

concurs 
01.09.2018-

31.11.2018 Bălan 
5.000,00 5.000,00 0,00 

4 
Atelier Vocaţional 

2018 
consiliere 

03.09.2018-

02.11.2018 
Comuna Subcetate 

8.667,94 0,00* 8.667,94 

TOTAL 29.167,94 20.500,00 8.667,94 
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Activitatea desfăşurată de D.J.S.T. Harghita în domeniul taberelor în anul 2018 

 

În cursul anului 2018, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a elaborat 3 oferte 

turistice proprii, în scopul de a atrage cât mai mulţi turişti în Centrul de Agrement Izvoru 

Mureşului – Vila Hăşmaş. 

 

Având în vedere faptul că, segmentul ţintă al  activităţilor instituţiei sunt tinerii cu 

vârste cuprinse între 14-35 ani, accentul se pune îndeosebi pe perioadele de vacanţe ale 

elevilor şi studenţilor, care reprezintă vârful de sezon. 

 

Din această perspectivă, în elaborarea ofertelor, au fost luate în considerare 

perioadele de vacanţă a elevilor, precum şi costurile estimative stabilite iar ofertele noastre 

turistice au fost împărţite în două perioade după cum urmează: 

1. Oferta  extrasezon pentru excursii; 

2. Oferta pentru vacanţa de vară, 2018; 

3. Oferta de revelion 2018/2019; 

 

Dintre aceste perioade, cea mai benefică este vacanţa de vară, în care se înregistrează 

numărul cel mai mare de turişti. 
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2.2. Combaterea sărăciei şi a şomajului 

 

2.2.1 Forţa de muncă  

Din datele furnizate de către Direcţia Judeţeană de Stratistică Harghita, reiese 

faptul că efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2018 a crescut cu 4,42 % comparativ cu 

sfârşitul anului 2017. 

În agricultură, silvicultură şi pescuit creşterea a fost de 2,9 %, în industrie şi 

construcţii creşterea a fost de 6,36 % iar în servicii creşterea a fost de 3,15 %. 

Efectivul salariaţilor pe tot parcursul anului 2018 a fost constantă, aşa cum reiese din 

graficul de mai jos: 

 

 

 

Câştigul salarial mediu brut  

Câştigul salarial mediu brut la sfârşitul lui 2018 a fost mai mare cu 42,84 faţă de 

sfârşitul anului 2017. 

Creşterea s-a realizat datorită creşterii salariului minim pe economie, cât şi acordării 

de prime ocazionale (premii anuale ori performanţe deosebite, al 13–lea salariu). 

În agricultură, silvicultură şi pescuit creşterea a fost de 155,64%, în industrie şi 

construcţii creşterea a fost de 47,40%, iar în servicii creşterea a fost de 36,11%. 
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Câştigul salarial mediu net 

 

Câştigul salarial mediu net la sfârşitul lui 2018 a fost mai mare cu 19,07 % faţă 

de sfârşitul anului 2017. 

Creşterea s-a realizat datorită creşterii salariului minim pe economie, cât şi acordării 

de prime ocazionale (premii anuale ori performanţe deosebite, al 13 – lea salariu). 

În agricultură, silvicultură şi pescuit creşterea a fost de 112,31%, în industrie şi 

construcţii creşterea a fost de 22,73%, iar în servicii creşterea a fost de 13,68%. 

 

2.2.2 Securitate şi sănătate în muncă 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita controlează aplicarea corectă şi unitară a 

prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, 

protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite si a prevederilor legale referitoare la 

asigurările sociale. 

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul 

Inspectoratului Teritorial de Munca Harghita, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel:  

INDICATORI  SPECIFICI Anul 2018 

1. Număr de unităţi controlate: 325 

2. Număr de controale efectuate: 325 

3. Fond de timp disponibil (în zile): 1072 

4. 

 

Fond de timp utilizat (în zile): 1072 

• controale preventive  330 

• cercetare accidente de muncă 322 
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INDICATORI  SPECIFICI Anul 2018 

• consultanţă şi expertiză  0 

• participare la determinări de noxe 0 

• cercetări avarii tehnice 0 

• instruiri  24 

• soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii 3 

• lucrări de birou 27 

• perfecţionare profesională 0 

• concedii de odihnă/m  366 

2.2.2.1 Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2018, atât numărul de unităţi controlate cât şi numărul de controale 

au scăzut faţă de anul anterior. Astfel, numărul unităţilor controlate la nivelul judeţului a 

fost de 325. Cauza acestei situații fiind reducerea numărului de inspectori de muncă din 

cadrul ITM Harghita.  

În cursul anului 2018, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi 

conştientizare a tuturor actorilor implicaţi (angajatori, lucrători, membri ai CSSM, medici de 

medicina muncii, reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor etc.) privind necesitatea 

dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Nr. Denumirea indicatorului social de performanţă 2017 2018 % 

1 Număr de unităţi controlate: 514 325 0,63 

2 Număr de controale efectuate: 514 325 0,63 

3 Număr evenimente comunicate de angajatori 100 106 1,06 

 

 Număr evenimente cercetate de angajatori şi avizate 

de I.T.M. 
40 72 1,8 

 Număr evenimente cercetate de ITM şi avizate de IM 10 13 1,3 

4 Număr de incidente periculoase 3 3 1 

5 Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 544 547 1,01 

6 Valoarea sancţiunilor aplicate (RON): 438.000 464.000 1,06 

7 
Număr de propuneri de urmărire penală înaintate 

instituţiilor competente 
1 1 1 

8 Numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată 1 0 0 

9 Numărul de instalaţii a căror activitate a fost sistată 2 2 1 

 

Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe 

activităţi ale economiei naţionale 

Indicatori pentru domeniul agricultură 

 Numărul de unităţi existente în anul 2018: 44;  

 Numărul de unităţi controlate în anul 2018: 15; 

 Numărul de persoane angajate în unităţile controlate: 225; 

Numărul mediu de angajaţi în unităţile din agricultură, în anul 2018: 1560. 
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Distribuţia angajaţilor este următoarea: 

 869 bărbaţi; 

 691 femei; 

 0 tineri (15-18 ani). 

 Indicatori pentru domeniul minier 

Numărul de unităţi existente în anul 2018: 32; 

Numărul de unităţi controlate în anul 2018: 2; 

Numărul de angajaţi din unităţile controlate în anul 2018: 300; 

Numărul mediu de angajaţi, în anul 2018: 720. 

Distribuţia persoanelor angajate, în anul 2018 este următoarea:  

 620 bărbaţi; 

 100 femei;  

 0 tineri.  

Indicatori pentru domeniul transporturi 

Numărul de unităţi existente în anul 2018: 1282; 

Numărul de unităţi controlate: 20; 

Numărul de angajaţi în unităţile controlate în anul 2018: 500; 

Numărul mediu de angajaţi, în anul 2018: 900. 

Distribuţia persoanelor angajate în anul 2018 este următoarea:  

 600 bărbaţi;  

 300 femei;  

 0 tineri (15 - 18 ani). 

 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul agricultură, existente în anul 2018  

 

Nr. unităţi 

existente 

Nr. mediu 

angajaţi 
Bărbaţi Femei 

Tineri  

15-18 ani 

44 1560 869 691 0 

 

Situaţia unităţilor controlate din domeniul agricultură şi numărul de angajaţi din aceste 

unităţi, în anul 2018  

 

Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate 

Nr. controale 

efectuate 

ziua 

Nr. controale 

efectuate 

noaptea 

Nr. 

angajaţi 

Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată  

15 15 15 0 225 0 

 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul minier, existente în anul 2018  

 

Nr. unităţi existente Nr. mediu angajaţi Bărbaţi Femei Tineri 15-18 ani 

32 620 520 100 0 
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Situaţia unităţilor controlate din domeniul minier şi numărul de angajaţi din aceste unităţi, 

în anul 2018  

Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate  

Nr. controale 

efectuate ziua 

Nr. controale 

efectuate 

noaptea 

Nr. 

angajaţi 

Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată  

2 2 2 0 300 0 

 

Repartizarea teritorială a unităţilor din domeniul transporturi, existente în anul 2018  

Nr. unităţi existente Nr. mediu angajaţi Bărbaţi Femei Tineri 15-18 ani 

1282 900 600 300 0 

  

Situaţia unităţilor controlate din domeniul transporturi şi numărul de angajaţi din aceste 

unităţi, în anul 2018   

Nr. unităţi 

controlate 

Nr. controale 

efectuate 

Nr. controale 

efectuate ziua 

Nr. controale 

efectuate 

noaptea 

Nr. 

angajaţi 

Nr. unităţi 

controlate mai 

mult de o dată 

20 20 20 0 500 0 

 

Numărul de controale efectuate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

pe activităţi ale economiei naţionale  

 Fondul de timp utilizat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În anul 2018, fondul de timp utilizat de inspectorii de muncă din acest domeniu a 

fost de 1072 zile, distribuit astfel:  

 330 zile pentru activitatea de prevenire, 

 0 zile pentru consultanţă şi expertiză în domeniul SSM,  

 24 zile pentru instruirea inspectorilor de muncă, 

 322 zile pentru cercetarea accidentelor de muncă, 

 0 zile pentru cercetarea avariilor tehnice,  

 0 zile pentru participarea la determinări de noxe, 

 3 zile pentru soluţionarea scrisorilor, reclamaţiilor şi sesizărilor, 

 27 zile pentru lucrările de birou, 

 366 zile concedii de odihnă si boală. 

2.2.2.2 Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2018, I.T.M. Harghita a autorizat/avizat, după caz: 

 funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă, conform Legii nr. 319/2006 - 37; 
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 producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi 

depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 - 18; 

 Legea 360/2003 modificată - 53; 

 Alte legi - 2. 

În acest sens, inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat 

expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de 

legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor. 

Nr. total unităţi 

autorizate/avizate 

Nr. unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 319/2006 Legea nr. 126/1995 Alte legi  

110 37 18 55 

 

 Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate 

domeniile controlate, la nivel I.T.M. Harghita 

 INDICATORI An 2017 An 2018 

1. 
Numărul sancţiunilor 

contravenţionale aplicate: 
544 547 

2. Valoarea sancţiunilor aplicate (lei): 438000 464000 

3. 

Numărul propunerilor de urmărire 

penală înaintate instituţiilor 

competente 

1 1 

4. 
Numărul locurilor de muncă a căror 

activitate a fost sistată 
1 0 

5. 
Numărul echipamentelor de muncă 

oprite din funcţionare 
2 2 

 

 Activitatea desfăşurată de ITM Harghita în anul 2018, comparativ cu anul 2017, 

pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

se prezintă astfel: 

 

INDICATORI Anul 2017  Anul 2018 

Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate:  544 547 

 nr. amenzi  57 57 

 nr. avertismente  487 490 

Valoare amenzi aplicate (lei) 438000 464000 

Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 1097 770 

Nr. sistări de activitate 1 0 

Nr. echipamente de muncă oprite din funcţionare 2 2 
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Sancţiunile contravenţionale aplicate pentru încălcările legislaţiei de securitate 

şi sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naţionale 

 

AGRICULTURĂ Anul 2018  TRANSPORTURI Anul 2018 

Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
6 

 Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
5 

 nr. avertismente 4   nr. avertismente 4 

 nr. amenzi contravenţionale 2   nr. amenzi contravenţionale 1 

Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

 Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

Nr. total de sistări: 0  Nr. total de sistări: 0 

 locuri de muncă 0   locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0   echipamente de muncă 0 

           

 

2.2.2.3 Statistici ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale  

 

În anul 2018 au fost înregistrate 109 evenimente, dintre care 10 accidente mortale, 

4 incidente periculoase, 0 accidente colective,  94 cu incapacitate temporară de muncă, 1 

urmat de invaliditate. 

Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente 

de muncă sunt: 

 construcţii de clădiri   

 exploatări forestiere 

 prelucrarea lemnului, fabricarea  mobilei  

 transport   

INDUSTRIA MINIERĂ 
Anul 

2018 

 COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 

ALTE DOMENII 

Anul 

2018 

Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  
6 

 Nr. total de sancţiuni 

contravenţionale:  

53

0 

 nr. avertismente 5   nr. avertismente 477 

 nr. amenzi contravenţionale 1   nr. amenzi contravenţionale 53 

Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

 Nr. total de propuneri de 

urmărire penală 
0 

Nr. total de sistări: 0  Nr. total de sistări: 2 

 locuri de muncă 0   locuri de muncă 0 

 echipamente de muncă 0   echipamente de muncă 2 
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 activităţi de asistenţă medicală 

 activităţi de comerţ 

 administraţie publică 

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de 

muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta peste 39 de ani deţin ponderea cea mai 

mare, de 54,1% din numărul total al accidentaţilor. 

De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de până la 5 ani sunt cei mai 

expuşi riscului de accidentare, reprezentând 27,1% din totalul accidentaţilor, în timp ce 

lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de peste 20 de ani reprezintă 16,2%, iar cei cu vechime 

în ocupaţie de 5 - 10 de ani reprezintă 56,7% din totalul accidentaţilor. 

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul 

că 75,7% adică 28 persoane din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 

5 ani, cei din grupele de vechime peste 5 ani 24,3% din totalul accidentaţilor. 

Ocupaţia cel mai frecvent întâlnită în rândul persoanelor accidentate în muncă este 

cea de: 

- conducător auto  

- operatori în prelucrarea lemnului 

- lucrători forestieri 

- lucrător în construcţii 

- operator în industria alimentară 

 

 

2.2.2.4 Aspecte generale ale morbidităţii profesionale 

 

Structurile de medicina muncii din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene 

raportează, cu o periodicitate anuală, Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor din 

Mediul Comunitar (CNMRMC), situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor 

profesionale din anul respectiv. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor presupune asigurarea 

unor servicii medicale profilactice: examene medicale la angajarea în muncă, de adaptare, 

periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de 

muncă. Aceste examene medicale constituie un mijloc de depistare incipientă a bolilor, de 

evitare a apariţiei formelor grave de îmbolnăvire, de cele mai multe ori ireversibile deci, de 

prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.  
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Distribuţia pe activităţi economice a cazurilor noi de boli profesionale,  

declarate în anul 2018 

 

ACTIVITATE  ECONOMICĂ  
Nr. cazuri noi de boli 

profesionale 

Industrie extractivă 22 

 

 minerit - 22 cazuri 

 

 

 

Repartiţia pe judeţul Harghita a medicilor de medicina muncii,  

în anul 2010 -2018 

ANUL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 5 5 5 5 5 5 6 6 

5 5 5 5 5 5 5 6 6 

 
 
2.2.2.5 Relaţii de muncă 
 

În ceea ce priveşte activitatea de control relaţii de muncă au fost întreprinse diverse 

acţiuni, în principal, pentru diminuarea muncii nedeclarate, si anume: 

 efectuarea controalelor de specialitate în conformitate cu atribuţiile ce revin ITM 

potrivit  actelor normative care le reglementează activitatea; 

 asigurarea utilizării unor cutii poştale la sediul I.T.M. destinate 

sesizărilor;actualizarea pagini de web - www.itmharghita.ro cu informaţii utile şi de 

ultimă oră;informarea prin e-mail a agenţilor economici, care au solicitat acest lucru, 

cu noutăţile legislative în domeniul relaţiilor de muncă;campanii naționale sau acţiuni 

privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 

susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor și copiilor - construcții, 

prestări servicii, industrie alimentară și panificație, industria lemnului, comerț, pază, 

protecție și gardă, transport rutier de marfă și persoane, unități care desfășoară 

activități în stațiuni montane, unități care desfășoară activitate pe timpul nopții 

baruri, discoteci, jocuri de noroc, unități de comerț cu program non-stop, unități 

distribuție carburant, școli, grădinițe cu program prelungit, activități sportive; 

 campanii de zi și de noapte în domeniul de activitate „brutării și produse făinoase”; 

 controale cu echipe formate din inspectori relații de muncă și lucrători de la poliție 

sau jandarmerie. 

Boli profesionale 
Nr. cazuri noi de boli 

profesionale 

Silicoze 22 

http://www.itmharghita.ro/


 156 

 În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, ale 

H.G. 500/2011 și ale altor acte normative, inspectorii au controlat 1.224 angajatori, fiind 

identificaţi 54 agenţi economici care foloseau 74 persoane fără forme legale de angajare. 

S-au aplicat 756 sancţiuni la 421 de societăţi, din care 650 avertismente şi 106 amenzi în 

valoare de 1.547.800 lei. 

 Din baza de date REGES reiese că la finele anului 2018, la nivelul judeţului 

Harghita, existau 8.511 societăţi care au declarat că utilizează personal cu contract 

individual de muncă, 74.147 persoane în baza a 82.459 contracte individuale de muncă, 

rezultă un procent 14.38% unităţi supuse controlului de specialitate al inspectorilor de 

muncă. 

Contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă  

a) Înregistrarea extraselor registrelor de evidenţă ale zilierilor conform Legii nr. 52/20011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, potrivit 

acestor prevederi beneficiarii vor înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, 

către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de 

evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Ca urmare a depunerii 

acestor registre la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita s-au înregistrat: 

 

- nr. zilieri înregistraţi  -  92909 zilieri (poziţii în registru) 

 

Perioada Nr. zilieri înregistraţi (poziţii în registru) 

Anul 2017 102.275 

Anul 2018 92.909 

 

 
 

b) Înregistrarea prestatorilor de servicii la Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, în 

conformitate cu prevederile înscrise la Cap. III, pct. 10 din anexa la Ordinul nr. 1918/2011 

pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la 
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inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind 

transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

- total prestatori înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita din anul  

2011 - 249 prestatori, din care:  

 

Perioada Nr. prestatori 

Anul 2017 38 

Anul 2018 21 

 

 

 
 

c) În conformitate cu prevederile H.G. 905/2017, angajatorii persoane fizice sau persoane 

juridice de drept privat au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă 

în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul despre încheierea contractelor de prestării 

servicii prevăzute la alin. (6), precum şi datele de identificare ale prestatorului, anterior 

transmiterii de către prestator a datelor în registrul privat. Numărul de notificări înregistrate 

în anul 2018 se cifrează la 612.  

 

d) În conformitate cu prevederile Legii nr.62/2011 - legea dialogului social contractele 

colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se 

înregistrează, prin grija părţilor, la inspectoratul teritorial de muncă în cazul celor la nivel de 

unitate. 

 

În anul 2018 la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita s-au înregistrat 

166 contracte colective de muncă şi 89 acte adiţionale la contractele colective de 

muncă. 



 158 

Perioada 
Contracte colective de 

muncă înregistrate 

Acte adiţionale 

înregistrate 

Anul 2017 180 135 

Anul 2018 166 89 

 

 

 
 

e) În conformitate cu H.G. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general 

de evidenţă a salariaţilor în anul 2018 s-au eliberat parole pentru angajatori în număr de 

766. 

f) Adeverinţele/certificatele eliberate în cursul anului 2018 se cifrează la un număr de 

1602.   

  

Perioada 
Adeverinţele /certificatele 

eliberate 

Anul 2017 1547 

Anul 2018 1602 

 

 

 
 

g) În cadrul acţiunilor de control al căror obiect l-a constituit verificarea respectării 

prevederilor Legii nr. 62 din 2011, legea dialogului social, republicata, s-au efectuat un 
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număr de 160 controale. În cazul a 65 societăţi comerciale s-a constatat că nu se 

respectă prevederile legale în materie, s-au dispus măsuri privind începerea demersurilor 

privind negocierea contractelor colective de munca la nivel de unitate, respectiv 

înregistrarea acestora la inspectoratul teritorial de muncă după încheierea lor. 

 

2.2.3 Evoluţia şomajului  

 

Indicatorii care influenţează forţa de muncă civilă din judeţul Harghita pentru anul 

2018, sunt:   

 populaţie ocupată civilă totală-128.400 persoane;  

 resursele de muncă-192.500 persoane;  

 populaţia activă civilă-134.900 persoane;  

 populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă-

57.600 persoane;  

 salariaţi 70.800 persoane. 

 

Astfel, pe parcursul anului 2018, numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM 

Harghita a scăzut de la 6.542 la 31.12.2017 la 5.705 la 31.12.2018, după cum se observă 

în tabelele de mai jos: 
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NUMĂR ŞOMERI ŞI RATA ŞOMAJULUI ÎN JUDEŢUL HARGHITA ANUL 2017-2018 

 

Indicatori

/ luna 

Ianuarie 

2017 

Februarie 

2017 

Martie 

2017 

Aprilie 

2017 

Mai 

2017 

Iunie 

2017 

Iulie 

2017 

August 

2017 

Septembrie 

2017 

Oct. 

2017 

Noi. 

2017 

Dec. 

2017 

Total şom. 

din care: 
7905 7949 7055 6624 6459 6716 6219 6392 6431 6358 6449 6542 

Şomeri în 
plată 

2167 1986 1865 1503 1324 1260 1192 1544 1559 1535 1542 1860 

Şomeri 

neind. 
5738 5963 5190 5121 5135 5456 5027 4848 4872 4823 4907 4682 

Rata şom. 

(%) 
5.81 5.84 5.20 4.90 4.80 5.00 4.60 4.70 4.73 4.70 4.76 4.83 

 
 

Indicatori/ luna 
Ianuarie 

2018 

Februarie 

2018 

Martie 

2018 

Aprilie 

2018 

Mai 

2018 

Iunie 

2018 

Iulie 

2018 

August 

2018 

Septembrie 

2018 

Oct. 

2018 

Noi. 

2018 

Dec. 

2018 

Total şom. din 

care: 
6361 6423 6279 5858 5298 5450 5764 5754 5659 5622 5575 5705 

Şomeri în plată 1756 1808 1711 1410 1277 1220 1290 1433 1386 1360 1411 1635 

Şomeri neind. 4605 4615 4568 4448 4021 4230 4474 4321 4273 4262 4164 4070 

Rata şom. (%) 4.70 4.74 4.64 4.33 3.91 4.03 4.26 4.25 4.18 4.17 4.13 4.23 
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Şomerii neindemnizaţi sunt, de regulă, persoane care fie că au ieşit din perioada de 

acordare a indemnizaţiei de şomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condiţiile 

legale de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dar apelează la serviciile agenţiei pentru a-şi 

găsi un loc de muncă. Aceştia  sunt persoane cu o pregătire inferioară (de multe ori 

analfabete), în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la 

autorităţile locale pentru obţinerea venitului minim garantat pentru a-şi asigura mijloacele 

de trai. Urmare a nivelului foarte redus de scolarizare, aceste persoane de multe ori sunt 

imposibil de reintegrat sustenabil pe piata muncii sau chiar de cuprins la programe de 

calificare. 

În graficul următor este prezentată evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi si a 

celor indemnizaţi  în totalul şomerilor înregistraţi, în anul 2018, pe trimestre. 

 

 
 

Oferta de forţă de muncă pregătită profesional înregistrată la AJOFM 

HARGHITA a scăzut constant până către sfârşitul anului 2018. Se observă că 

numărul şomerilor înregistraţi a scăzut cu 837 între 31.12.2017 şi 31.12.2018. 

Din punctul de vedere al studiilor calitatea resursei de muncă disponibile este destul 

de scăzută.  Astfel la 31.12 2018, somerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în 

totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Harghita 1371 (24%), urmat de cei fara 

studii 1344 ( 23,56%), iar 19% au absolvit liceu sau scoala postliceala. Șomerii cu nivel de 

studii gimnazial reprezintă 18 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu invatamant 

profesional 11%, iar cei cu studii superioare sunt 4%.          
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Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: 
 

 
 

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor înregistraţi pe grupe de vârstă cei mai 

mulţi şomeri înregistraţi la sfârşitul anului 2018 au fost cei cu vârsta cuprinsă între 40-

49 de ani (1442-25% din totalul şomerilor), cea mai mică pondere având şomerii cu 

vârsta cuprinsă între 25 -29 de ani (402 – 7,00% din totalul şomerilor), după cum se 

poate vedea şi în reprezentarea grafică de mai sus. 

Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, 

observăm în graficul de mai de jos, că grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi 

şomeri rămân grupele  30 - 39 de ani şi 40 - 49 de ani. Ambele grupe de vârstă au 

înregistrat numărul maxim de şomeri aproape pe toată perioada anilor 2017 si 2018. 

Acestea sunt urmate de către grupa de vârstă sub 25 ani, mai ales în trimestrele III, când 

intră în evidenţă absolvenţii noilor promoţii care îşi găsesc greu loc de muncă din cauza 

lipsei experienţei în câmpul muncii şi se înregistrează în evidenţele AJOFM pentru a deveni 

eligibili pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. 
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Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, în fiecare trimestru din perioada 2017-

2018, numărul şomerilor bărbaţi este mai mare decât cel al femeilor, reprezentând 

59,56% din total şomeri în trimestrul I al anului 2017 şi 57,05% din total şomeri în 

trimestru IV al anului 2018, la fel şi  numărul femeilor oscilând între 40-42% din total 

şomeri. 

Numărul mai mare de şomeri în rândul bărbaţilor se datorează faptului că în judeţul 

Harghita există un număr mare de salariaţi în industrie şi agricultură, astfel încât 

majoritatea locurilor de muncă în aceste domenii sunt ocupate de către bărbaţi, dar mai 

ales agricultura este o activitate sezonieră. Domeniile în care populaţia feminină este 

majoritară ca pondere a ocupării sunt: industria textilă, comerţul,  învăţământul, sănătatea 

şi administraţia publică. Dintre aceste ramuri se observă că industria textilă şi comerţul fac 

parte din gama de activităţi economice preponderente în judeţ, care generează într-o mică 

măsură şomaj şi nu sunt influenţate sezonier. Trebuie luat în considerare şi faptul că în 

intervalul de vârstă în care femeile sunt active pe piaţa muncii, acestea se află o anumită 

perioadă în concedii de maternitate, sarcina şi lăuzie respectiv în concediul de creştere a 

copilului până la vârsta de 2 ani sau 3 ani pentru copii cu handicap. În această perioadă 

femeile nu sunt înregistrate la şomaj ele de obicei au raportul de muncă/serviciu 

suspendat. S-au înmulțit cazuurile în care femeile se află în concediu de creștere a 

copilului bolnav până la împlinirea vârstei de 7 ani, în vreme ce perioada de 2 ani tinde să 

se transforme în excepție. 

Evoluţia pe sexe este prezentată în graficul de jos:  
  

 
 

Se constată o reducere mult mai accentuată a numărului de şomeri în rândul 

bărbaţilor decât în rândul femeilor (688 bărbaţi / 129 femei între 31.12.2017 şi 

31.12.2018). 
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Începând cu trimestrul I al anului 2017 se observă o scădere a ratei şomajului în 

judeţul Harghita . În ultimii 2 ani a început un proces de descreştere a ratei şomajului , 

ajungând în trimestrul II al anului 2018 la 4,09%. Acest proces de scădere a ratei 

şomajului s-a reluat după o mică inflexiune la sfârşitul anului 2017. Cu această excepţie 

rata şomajului a scăzut continuu din anul 2010.  

 
 

În majoritate, şomerii înregistraţi sunt din categoria persoanelor cu educaţie 

scăzută, cu calificări inferioare care au nevoie de sprijin.  Sprijinul se referă  fie la aplicarea 

măsurilor de protecţie pasivă şi activă asigurate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, fie 

pentru a beneficia de prevederile legislaţiei privind venitul minim garantat.   

Harghita are o populaţie predominant rurală (54,57%), ocuparea în agricultură este 

mai mare decât media naţională. În ceea ce priveşte şomajul pe medii de rezidenţă se 

constată diferenţe astfel: în mediul urban sunt mai puţini şomeri înregistraţi (28.4%)  faţă 

de mediul rural (71,5%). Acest fapt se datorează uşurinţei cu care şomerii din mediul 

urban îşi găsesc un loc de muncă, urmare  a lipsei necesităţii de a face naveta dar şi a 

faptului că cetățenii din mediul rural au în general o situaţie mai solidă a studiilor fapt ce le 

creează premisele unei dezvoltări profesionale peste cea a persoanelor din mediul rural. 
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Se observă că proporţia persoanelor ocupate care lucrau în ramurile agricole era de 

30.3%, din care salariaţi doar 1,9 %. 

În ramurile ne-agricole, persoanele ocupate au ponderi semnificative în industrie 

(36%), în industria prelucrătoare  – 32,8% şi în comerţ (18,6%). Evoluţia populaţiei 

judeţului, este diferită în funcţie de mediile de rezidenţă. Populaţia din mediul urban se 

înscrie într-un ritm descendent, scăzând cu 12,3%. În mediul rural, populaţia înregistrează 

o creştere de 2,3%. Creşterea populaţiei rurale este în corelaţie cu tendinţa de migrare. 

Disparităţi intre numărul de IMM-uri înfiinţate in zonele mai dezvoltate si cele mai puţin 

dezvoltate, intre mediul urban si cel rural. Serviciile de consultanta in domeniul afacerilor 

sunt slab dezvoltate. Numărul mic de IMM-uri active in mediul rural si insuficienta 

dezvoltare a IMM-urilor din sectorul serviciilor, in general.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din mediul rural prin sprijinirea 

dezvoltării şi diversificării activităţilor economice durabile ar putea duce la scăderea 

şomajului din mediul rural. 

 

 
       
Din graficul de mai sus se observă că vârful maxim de intrări este în trimestrele II si 

III al fiecărui an (2017, 2018), datorită numărului mare de angajări pe perioada verii în 

servicii, construcţii, agricultură şi turism. 
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Rezultatele implementării Programului  de  ocupare a forţei de muncă în 
anul 2018 

 Obiectivul general al  Programului pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2018, a 

fost încadrarea în muncă a cel puţin 3900 persoane,  până la 31.12.2018 fiind încadrate  

3197 persoane. 

 La total persoane cuprinse la măsuri active programul a fost de 15030 persoane, 

din care s-a realizat 7066, 47%. Toate persoanele aflate în evidenţă au fost cuprinse la 

minim o măsura activă, aceea de informare si consiliere profesionala. 

Programul de ocupare a forţei de muncă s-a realizat după cum urmează: 

- cursuri de formare profesională, program pentru 2018 - 250 de persoane 

încadrate, realizat la 12 luni  223 persoane; 

- alocaţii pentru şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului din 

total program pentru 2018 de 365 de şomeri, la 12 luni s-a realizat  229; 



 167 

- încadrarea şomerilor peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor 

monoparentale,  s-au încadrat 666 persoane, total programat pentru  anul 2018 a fost de 

200 şomeri; 

- încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ:  s-au încadrat  179 

persoane, din 100 programate pe tot anul 2018; 

- încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă: programaţi pentru 

anul 2018 - 50 persoane, realizat la 12 luni - 24 persoane; 

- încadrarea persoanelor cu handicap prin subvenţionarea locului de muncă, 

programat pentru anul 2018 - 5, realizat la 12 luni – 6 persoane;  

- Pe grupuri ţintă, este remarcat numărul redus de şomeri de etnie romă 

încadraţi în muncă  26 la 31.12.2018 din 1301 aflaţi în evidenţele AJOFM Harghita, 

cauzele principale fiind: 

 nivel redus de pregătire şcolară şi profesională; 

 în cazul unora dintre comunităţi lispa mijloacelor de transport în comun cu 

program zilnic (mai ales in comunitatile din jurul orasului Cristuru Secuiesc); 

 lipsa culturii muncii. 

 

Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj 

Informare şi consiliere profesională 

Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea  

desfăşurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare 

măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special 

formarea profesională.  

Pe parcursul anului 2018 persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au 

beneficiat de 7521 sesiuni de informare şi consiliere profesională, oferite prin intermediul 

agenţiilor teritoriale, dintre care: 6300 persoane nou înregistrate şi 1258 persoane care au 

mai beneficiat de aceasta măsură de mai multe ori. Dintre persoanele nou înregistrate 

informate şi consiliate prin AJOFM Harghita 51% au fost bărbaţi şi 49% femei. 

Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de servicii de consiliere profesională 794 

persoane din grupul cu nevoi speciale (şomeri de lungă durată, tineri post-instituţionalizaţi, 

romi, persoane cu dizabilităţi etc.).   



 168 

Formare profesională 

Prin Planul Judeţean de Formare Profesională în anul 2018 Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita şi-a propus cuprinderea în programe de 

formare profesională a unui număr de 957 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiei pentru 

ocuparea forţei de muncă. 

Pe parcursul anului 2018, în programele de formare profesională organizate de 

catre agenţie, au fost cuprinse 412 persoane, din care toti sunt şomeri. 

Comparând datele prevăzute în plan cu cele realizate, se poate observa că: 

 planul anual de formare profesională s-a realizat în proporţie de 43 %. 

Motivul principal al neîndeplinirii planului este reprezentat de necorelarea 

numărului de şomeri din evidenţă şi a planului impus, a bugetului alocat cu 

cifrele programate (număr mic de şomeri, care au studiile necesare de a fi 

incluşi la cursuri si buget alocat insuficient); 

 în ceea ce priveşte rata de plasare în muncă, aceasta a fost de 31,49 % la 6 

luni şi 37,76% la 12 luni, de la data susţinerii examenului de absolvire.  

Structurarea Planului de formare profesională pe grupuri dezavantajate a fost 

fundamentată de agenţie  pe baza unor analize socio-economice realizate la nivel local, 

care au avut în vedere şi reprezentativitatea grupurilor vulnerabile (număr comunităţi de 

romi, număr persoane cu handicap care îndeplinesc condiţiile legale de acces la programe 

de formare profesională, număr persoane din mediul rural, etc.). Şi în anul 2018 Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita a acordat o atenţie deosebită 

persoanelor din mediul rural şi persoanelor aparţinând unor grupuri dezavantajate pe piaţa 

muncii. Astfel, 73 % dintre cursanţi au fost femei (302 femei), 231 persoane au fost din 

mediul rural.  

Din cele 412 persoane din rândul şomerilor cuprinşi la cursuri în anul 2018 au 

absolvit 310 persoane, din care s-au încadrat 65  persoane, 5 programe aflându-se încă în 

derulare şi la începutul anului 2019 din cele 23 aflate in derularein 2018. AJOFM Harghita 

şi-a programat angajarea a 250 de persoane, absolvenţi ai cursurilor de formare 

profesională, din care a realizat 223 de încadrări. 

 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor a îmbrăcat, începând cu anul 2002,  

noi valenţe, aceasta vizând ambele segmente ale pieţei muncii: angajator şi absolvent.  

Majorarea subvenţiilor acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

absolvenţilor de învăţământ de la 900 la 2250 lei/lună, nediferenţiate în funcţie de nivelul 
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studiilor absolvite de cel angajat, au avut  un aport important la ocuparea tinerilor 

înregistraţi în evidenţele agenţiei. 

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active 

destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de 

studii, bursa locurilor de muncă destinată absolvenţilor a făcut posibilă angajarea a 

aproximativ 300 absolvenţi, măsurile active cu ponderea cea mai ridicată fiind: 

 179 absolvenţi (60 %) prin încheierea de contracte individuale de muncă pe 

perioadă nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă;  

 55 (18 %) absolvenţi prin încheierea de contracte individuale de muncă, 

primind prime de insertie pentru absolvenţi.  

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de 

indemnizare  

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra 

în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare 

necesare acordării de alocaţii pentru 229 şomeri din 365 programate.  

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri 

unici susţinători ai familiilor monoparentale 

Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători 

ai familiilor monoparentale continuă să constituie una din problemele pieţei forţei de 

muncă. 

În anul 2018 au fost încadrate în muncă 666 persoane prin acordarea de subvenţii 

angajatorilor care încadrează persoane cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici 

întreţinători de familie (656 cu vârsta de peste 45 ani, 10 şomeri unici susţinători ai 

familiilor monoparentale). Majorarea subvenţiei acordate lunar de la 900 ron/lună la 2250 

ron/lună, coroborat cu finanţarea acestei măsuri active prin fonduri europene în cadrul 

proiectului PROACCES ( benficiar ANOFM) a asigurat succesul acestei măsuri de stimulare 

a ocupării. 

Un număr de 81 tineri NEET au fost încadrați cu subvenționarea locurilor de muncă 

cu o sumă de 2250 ron/lună, timp de 12 luni.  

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă și a 

reactivării șomerilor neindemnizați 

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de 

instalare, după caz. Limitată ca rezultat, măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea 

deficitelor de forţă de muncă din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate.  
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Stimularea mobilităţii geografice privită din perspectiva ocupării unui loc de muncă 

nu a produs efecte spectaculoase. Mentalitatea înrădăcinării în locul de naştere, 

coroborată cu salarii relativ mici şi aspectele legate de obţinerea unei locuinţe pentru sine 

şi familie, reprezintă numai câteva dintre motivele pentru care această măsură are 

eficienţă redusă.  

Cu toate că, potrivit programului, se estimase ocuparea unui număr de 50 

persoane, 24 persoane au fost ocupate în muncă  prin acordarea de prime de mobilitate, 

astfel: 10 persoane ca urmare a încadrării într-o localitate situată la o distanţă mai mare 

de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, si au nevoie de sprijin financiar pentru 

cheltuielile de deplasare la locul de munca , respectiv 14 persoane care, ca urmare a 

angajării lor, şi-au schimbat domiciliul şi beneficiază de prima de relocare egală cu 75% 

din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua 

reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei. Menţionăm că începând cu sfârşitul anului 2016, 

prin modificările legislative aprobate prin OUG 60/2016, cuantumul primelor de mobilitate 

au crescut în anumite situaţii chiar şi de 10 ori. 

Potrivit art 73^2 din Legea 76/2002, un număr de 133 șomeri fără drept de 

indemnizare au beneficiat de prime de activare în valoare de 500 ron/1000 ron funcție de 

data stabilirii dreptului. Prin OUG 60/2018 s-a majorat valoarea primei de activare de la 

500 ron la 1000 ron , începând cu 9 iulie 2018. 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 

Prin aplicarea complexului  de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii 

sociale a persoanelor cu handicap apte de muncă, s-a reuşit încadrarea în muncă a 6 

persoane, toţi prin măsura de acordare de subvenţii angajatorilor.   

Medierea muncii 

Au fost cuprinse în servicii de mediere 2501 de persoane din care au fost încadrate 

în muncă 1789 persoane, din care 1411 persoane cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată iar 378 pe perioadă determinată. 

În vederea realizării programului de ocupare şi asigurării unui grad cât mai ridicat 

de ocupare a persoanelor înregistrate la AJOFM Harghita, la nivel județean au fost 11.274 

locuri de muncă vacante, graţie relaţiilor strânse, bazate pe încredere, create între AJOFM 

Harghita și angajatorii din județ , dar şi a prevederilor legislative referitoare la declararea 

locurilor de muncă vacante. 

Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută în mod  tradiţional şi de 

organizarea burselor locurilor de muncă. 
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La nivel local au fost  organizate, burse pentru absolvenţi  şi bursa generală a 

locurilor de muncă.  

Prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate în anul 2018, au fost 

ocupate 41 persoane, după cum urmează :  

 28 persoane la Bursa generală a locurilor de muncă din data de 20.04.2018 – 

evaluare la o lună,  

 13 persoane la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi din data de 20 octombrie 

2018 – evaluare la o lună; 

Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului 

marginalizării sociale  

În anul 2018, pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevăzut de 

art 93 indice 4 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 

ocuparii fortei de munca, au fost încheiate 5 contracte de solidaritate cu tineri din centrele 

de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi 

al organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copilului şi cu persoane cu 

handicap , incheiandu-se 5 convenţii cu angajatori de inserţie ( 4 la angajatori din judet , 

si unul la angajatori din alt judet).  

Încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor 

Subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a elevilor şi 

studenţilor, au avut  un aport important la ocuparea tinerilor pe perioada vacanţelor. 

În anul 2018 au beneficiat de această măsură 173 de elevi şi studenţi, din care 167 

elevi, din care 84 au fost de sex feminin şi 6 studenţi , din care 3 au fost de sex feminin.  

Trebuie precizat că măsura este utilizată mai rar pe fondul stagnării valorii 

subvenției (250 ron/lună) și a majorării celorlalte tipuri de subvenţii (500 -> 900-> 2250 

ron) 

Organizarea uceniciei si a stagiaturii  

Prin ucenicie, măsura modernă de învăţare la locul de muncă au fost încadrate şi 

subvenţionate un număr de 9 persoane în meseriile de bucătar, îngrjitor bătrâni la 

domiciliu şi lucrător în comerţ. 

UCENICIA reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza 

unui contract de ucenicie, încheiat între angajatori care doresc să îşi asigure forţa de 

muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii si persoanele cu vârsta de peste 

16 ani, interesate de obţinerea unei calificări, care să le permită ocuparea unui loc de 

muncă şi continuarea învăţării. 
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Prin aplicarea Legii 335/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior au fost în anul 2018 

încadraţi un număr de 4 persoane. 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  

Volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi 

structura acestora, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe destinaţii la cheltuieli, au fost 

aprobate prin Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, fiind 

modificata ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78,79/2018, privind 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.  

În forma sa definitivă, bugetul a prevăzut un volum al veniturilor pentru bugetul 

asigurărilor de şomaj pe 2018 în valoare de 54.366.000 lei,  iar pentru cheltuieli 

21.892.030 lei.  

Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj  

Execuţia bugetară, faţă de prevederile definitive, stabilite prin bugetul rectificat, se 

prezenta, la data de 31.12.2018, astfel:  

-lei-  

Indicator Program Realizat % 

Venituri 54.366.000 16.525.679 30,40 

Cheltuieli 21.892.030 21.309.125 97,34 

Excedent (+) / 
Deficit (-) 

32.473.970 4.783.446  

    

Se observă că deşi a fost programat un excedent la acest buget, situaţia finala a 

consemnat un deficit în condiţiile în care cheltuielile cu indemnizaţia de şomaj sunt la cel 

mai redus nivel din 2008 încoace. 

Bugetul, în ultima sa formă, a prezentat un volum al veniturilor care a fost mai mic 

decât cel prevăzut iniţial. Cheltuielile, de asemenea, au atins nivelul de 97,34% faţă de cel 

programat, fapt ce a condus la un deficit de 4.783.446 lei.   

Trebuie menţionat că în anul 2018, potrivit legii bugetare anuale, nivelul 

contribuţiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost stabilit la 20% din 

contribuţia asiguratorie de munca datorată de angajatori şi persoanele juridice şi fizice 

asimilate acestora, şi pentru cea datorată de persoanele asigurate în baza contractului de 

asigurare pentru şomaj. 

Pe fondul celor prezentate, se constată că bugetul asigurărilor pentru şomaj a 

întâmpinat dificultăţi privind capacitatea sa de a asigura resursele necesare finanţării în 

bune condiţii a tuturor activităţilor prevăzute în programele de ocupare şi de formare 
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profesională, precum şi pe cele de funcţionare a sistemului şi de gestionare a fondului, 

putându-se finanţa doar obligaţiile majore si cu maxima economie la titlul „Bunuri si 

servicii”. 

 

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj  

 

Aşa cum s-a menţionat, cheltuielile efectuate în anul 2018, din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj, s-au situat sub nivelul celor prevăzute în urma rectificării bugetare. Astfel, 

din suma alocată, respectiv 21.892.030 lei, cheltuiala efectivă a reprezentat  97,34 %, 

adică 21.309.125 lei. 

Pe ansamblu, situaţia cheltuielilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în 

vederea realizării măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă, se prezintă astfel:    

 

                                                                                                lei 

 
Mãsura activã 

Prevederea 
bugetară 
definitive 

Execuţia 
bugetară 

la 31.12.2018 

 
% 

Formare profesională 67.300 45.797 68,05 

Stimularea angajării absolvenţilor 

 
 

6.710.000 

1.717.668 

 
 

96,76 
 
 

Stimularea angajării înainte de expirarea 
perioadei de şomaj 

323.352 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă 87.963 

Stimularea angajării de şomeri aparţinând 
unor categorii defavorizate 
Plăţi pentru stimularea absolventilor 
Plăţi conform Legea 72/2007 
Ajutor financiar acordat in conditiile (art. 
84^1) 
Prima de activare art.73^2 
Prima relocare art.76^2 
Stagiatura 

3.923.357 
 

82.271 
63.412 
31.108 
182.500 
49.956 

 
30927 

Măsuri active pentru combaterea şomajului 
(consultanţă şi asistenţă în carieră) 

- - - 

Servicii de preconcediere colectivă - - - 

Împrumuturi cu dobândă avantajoasă pentru 
IMM-uri  

- - - 

Total 6.777.300 6.538.311 96,47 
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2.2.4 Pensionari 

Din datele furnizate de Direcţiei Judeţene de Statistică, numărul mediu al 

pensionarilor la sfârşitul anului 2018 era de 74.601 persoane, faţă de 74.455 persoane  

înregistrate la sfârşitul anului 2017. Pensia medie a crescut cu 9,7%, de la 1003 lei la 

1101 lei. 

În anul 2018, prin activitatea Casei Judeţene de Pensii Harghita a fost asigurată 

administrarea, la nivel judeţului, atât a sistemului de asigurări sociale şi pensii, cât şi a 

sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

În continuare, sunt prezentate mai jos categoriile de pensii şi indemnizaţii a căror plată 

a fost asigurată lunar prin intermediul acestei instituţii publice, şi anume, numărul 

beneficiarilor pentru fiecare dintre aceste categorii şi valoarea medie a pensiei, pentru anul 

2018 comparativ cu anul 2017. 

1. Categorii de pensii a căror plată s-a asigurat lunar prin Casa Judeţeană de 
Pensii Harghita 

 

Nr. 
crt. 

Categorii de prestaţii a căror 
plată a fost asigurată lunar de 

Casa Judeţeană de Pensii 
Harghita 

Anul 2018 Anul 2017 

Nr. 
beneficiari 

Pensia 
medie 
în lei 

Nr. 
beneficiari 

Pensia 
medie în lei 

1 Pensia pentru limită vârstă 55.710 1.191 54.967 1.093 

2 Pensii anticipate parţial 735 1.142 1.739 657 

3 Pensii anticipate 1.891 839 858 1.067 

4 Pensii de invaliditate gradul I. 451 551 434 536 

5 Pensii de invaliditate gradul II. 2.648 639 3.011 615 

6 Pensii de invaliditate gradul III. 5.786 583 5.861 562 

7 Pensii de urmaş 7.277 594 7.306 538 

8 
Pensii-sistem de asigurări sociale 
pentru agricultori 

3.278 422 3.712 384 

9 
Indemnizaţie socială  acordată 
conform OUG.nr.6/2009, 
republicată(agricultori) 

1.128 140 1.111 121 
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2. Alte categorii de indemnizaţii a căror plată s-a asigurat lunar prin Casa 
Judeţeană de Pensii Harghita 

 
Nr. 
crt. 

Alte indemnizaţii a  căror 
plată a fost asigurată lunar 

prin CJP Harghita 

Anul 2018 Anul 2017 

Nr. 
beneficiari 

Pensia medie 
în lei 

Nr. 
beneficiari 

Pensia 
medie în lei  

1 Pensii IOVR acordate conform 
Legii nr.49/1999 

8 212 10 206 

2 Indemnizaţii pentru veterani de 
război conform Legii nr.44/1994 

1.124 165 1.323 139 

3 Indemnizaţii acordate conform 
Decretului Lege nr.118/1990 

2.732 850 2.887 833 

4 Indemnizaţii acordate conform  
Legii nr.189/2000 

225 535 242 435 

5 Indemnizaţii acordate 
persoanelor conform Legii 
nr.309/2002 

2.470 78 2.661 80 

6 Ajutoare pentru soţul 
supravieţuitor acordate conform 
Legii nr.578/2004, republicată 

2.547 113 2.718 112 

7 Indemnizaţii acordate conform 
Legii nr.341/2004 

14 1650 14 1.680 

8 Beneficiari de indemnizaţie 
socială minim garantată - 
sector de stat 

12.300 206 10.723 178 

9 Indemnizaţii acordate 
persoanelor care sunt membri 
ai uniunilor de creatori legal 
constituite în baza Legii 
nr.8/2006 

51 790 43 692 
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 3. Activitatea referitoare la valorificarea biletelor de tratament  

 

În anul 2018,  Casei Judeţene de Pensii Harghita i-au fost repartizate în total un 

număr de 2.512 bilete de tratament din care au fost valorificate 2.399                                   

bilete, gradul de valorificare fiind  de 95,5 %, situaţie care o vom prezenta şi în tabelul 

de mai jos. 
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Nr. 
crt. 

Activitatea de distribuire 
a biletelor de tratament 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

1 
Nr. cererilor pentru 
acordarea de bilete de 
tratament înregistrate 

4.701 4.386 

2 
Nr. biletelor de tratament 
alocate de către CNPP 

2.453 2.512 

3 
Nr. biletelor de tratament 
valorificate 

2.382 2.399 
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 Se poate observa că, în anul 2018 gradul de valorificare a biletelor de 

tratament la nivelul judeţului Harghita a fost aproximativ la fel cu cel din anul 

2017, existând, în continuare, câteva staţiuni pentru care s-a înregistrat un grad de 

valorificare foarte scăzut. 
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2.3 Protecţia mediului 
 

Activităţi cu caracter general 

 colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene 

pentru protecţia mediului precum şi cu celelalte instituţii şi autorităţi judeţene, orăşeneşti şi 

locale; 

 colaborare cu Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Harghita, în 

vederea emiterii actelor de autorizare, realizării controlului conformării şi aplicării legislaţiei 

de mediu;  

 realizarea de  instruiri profesionale a personalului, prin participarea salariaţilor la 

formele de perfecţionare organizate de MMAP, ANPM, şi alţi furnizori de formare 

profesională;   

 colectarea, prelucrarea, raportarea şi gestionarea datelor de mediu deţinute de 

serviciile din subordine;   

 realizarea, întreţinerea şi reactualizarea bazelor de date la nivelul agenţiei;  

 actualizarea permanentă a paginii web a agenţiei;   

 finalizarea, în anul 2016, a investiţiei ,,Centru de perfecţionare Gheorgheni Km4”, 

unde s-au creat condiţii excelente pentru desfăşurarea de conferinţe, seminarii şi works 

hopuri. Centrul este dotat cu sală de conferinţă pentru 25 persoane, cu acces internet 

wireless cu viteză 4G, calculatoare PC performante, videoproiector cu laser, linie telefonică, 

respectiv există posibilităţi de cazare la nivel de trei stele pentru 14 persoane; 

 
Obiective specifice 
 

a) Acte de reglementare 
 

Tipul documentului Anul 2017 Anul 2018 

Acord de mediu 0 1 

Decizii etapei de încadrare 191 152 

Clasări 1644 1740 

Aviz de mediu 1 1 

Decizii de încadrare 50 84 

Autorizaţie de mediu 84 54 

Autorizaţie de mediu revizuite 38 19 

Autorizaţie de mediu integrate 3 0 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita reglementează şi activităţile de recoltare 

a ciupercilor, fructelor de pădure şi a plantelor medicinale precum şi activităţile de recoltare 
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a speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică pe baza derogărilor obţinute, în conformitate cu 

prevederile  legale în vigoare. 

Numărul autorizaţiilor emise în acest domeniu în anul 2017 fost de 48 

comparativ cu anul 2018, când au fost emise 67 de autorizaţii. 

 

b) Deşeuri 

Toate depozitele neconforme de la nivelul judeţului Harghita sunt închise şi 

ecologizate. 

Depozitul regional de deşeuri de la Cekend se află în procedura de obţinere a unei 

noi Autorizaţii Integrate de Mediu, iar Centrul de gestionare a deşeurilor de la Remetea, 

care va include  depozitul regional ecologic de la Remetea este în curs de elaborare a 

documentației pentru autorizarea funcționării..  

 În judeţul Harghita nu există depozite industriale în funcțiune care generează 

probleme. 

Agenţi economici care reciclează/elimină deşeuri 

 2017 2018 
Reciclare deşeuri 27 28 

Eliminare deşeuri 10 10 

 
Cantităţi de deşeuri valorificate şi eliminate în anul 2017 

Deșeuri colectate de la 
populație 

(tone) 

Deșeuri colectate de la 
operatori 

(tone) 

Deșeuri 
eliminate 

(tone) 

Total deșeuri valorificate 

(tone) 

58.569 6.819 58.604 3.930 

 
Cantităţile de deşeuri colectate, valorificate şi eliminate pe parcursul anului 2018 au ca 

dată limită de prelucrare sfârşitul anului 2019, aplicaţia electronică de raportare abia 

deschizăndu-se, termenul de finalizare a raportării fiind 30 iunie 2019. 

Ca şi aspect negativ poate fi menţionat faptul că, atât în cursul anului 201, cât şi în 

cursul anului 2018 în judeţul Harghita s-a atins o cotă de reciclare de cca. 6-7 %. 

c) Evoluţia stării factorilor de mediu 

Evaluarea calităţii aerului este reglementată în România prin Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător. Legea transpune Directiva nr. 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 

curat pentru Europa şi Directiva nr. 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 

înconjurător. 

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 104/2011, APM 
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Harghita, în calitate de autoritate teritorială pentru protecţia mediului, are obligaţia de a 

pune la dispoziţia publicului, anual, până la data de 30 martie a anului următor, un raport 

privind calitatea aerului înconjurător, referitor la poluanţii care intră sub incidenţa legii, 

monitorizaţi la nivelul judeţului Harghita.  

La nivelul anilor 2017 şi 2018 evaluarea calităţii aerului, prin monitorizare continuă, pe 

teritoriul judeţului Harghita, s-a realizat prin intermediul unei staţii automate de 

monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA) 

amplasate în judeţ, de tip fond regional.  

Informaţiile publice privind calitatea aerului sunt puse permanent la dispoziţia 

publicului, în timp real, prin intermediul unui panou electronic exterior de informare, 

amplasat pe str. Márton Áron nr. 43, în faţa sediului APM Harghita şi pe site-ul naţional 

www.calitateaer.ro.  

Informarea publicului se realizează totodată şi pe site-ul APM Harghita, 

http://apmhr.anpm.ro, unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări 

cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, stabiliţi conform Ordinului MMGA 

nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a 

aerului în vederea facilitării informării publicului. 

Rezultatele monitorizării calităţii aerului în anul 2017 şi 2018 la staţia automată de 

monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, au indicat o 

calitate a aerului corespunzătoare la toţi indicatorii monitorizaţi, nefiind înregistrate 

depăşiri ale valorilor limită, valorilor ţintă, pragurilor de informare şi de alertă reglementate 

de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Urmare ultimei evaluări a calităţii aerului realizate la nivel naţional, conform O.M. 

nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în 

urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în 

anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, judeţul 

Harghita a fost încadrat în regim de gestionare II (zonă în care nivelurile 

concentraţiilor poluanţilor reglementaţi de legea 104/2011 sunt mai mici decât valorile 

limită/ţintă prevăzute de legislaţia în vigoare), la toţi poluanţii pentru care s-a făcut 

evaluarea: dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi 

PM2,5, benzen și monoxid de carbon.  

Încadrarea în regimuri de gestionare s-a realizat atât pe baza rezultatelor 

măsurătorilor efectuate în staţiile automate de monitorizare din RNMCA, cât şi pe baza 

rezultatelor obţinute din modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emiţi în aer. 

http://www.calitateaer.ro/
http://apmhr.anpm.ro/
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EVOLUŢIA CONCENTRAŢIEI PRINCIPALILOR POLUANŢI ÎN PERIOADA 2014-2018 

 
Dioxid de sulf 

 

 
 
Concentraţiile medii orare de SO2 s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii 
umane. 

 
Dioxid de azot 

 

 
 

Din analiza măsurătorilor efectuate şi evaluate în raport cu valorile limită anuale 

şi/sau orare pentru protecţia sănătăţii umane şi vegetaţiei, au indicat o calitate 

corespunzătoare a aerului în raport de dioxidul de azot. 
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Din analiza tendinţei pe ultimii ani, se desprind următoarele concluzii: 

în perioada 2014-2018 nu s-au atins în niciun an pragurile reglementate de informare a 

publicului sau de alertă la niciun poluant monitorizat la staţia automată de monitorizare a 

calităţii aerului; 

 Nu au fost depăşite concentrațiile medii anuale pentru protecţia sănătăţii umane la 

nici un poluant; 

 Nu au fost depăşite valorile ţintă (VT) pentru O3 - Ozon, pentru protecţia sănătăţii 

umane şi a vegetaţiei; 

 Nu au fost depăşite nivelurile critice pentru protecţia vegetaţiei la SO2 – dioxid de 

sulf şi No2 – dioxid de azot; 

 Tendinţa este de menţinere sau chiar de ameliorare a calităţii aerului la toți 

poluanții monitorizați la stația automată de monitorizare. 

d) Poluări accidentale 

În anul 2017 au fost semnalate 6 astfel de evenimente, iar în anul 2018 au fost 

înregistrate 4.  

Cele 6 evenimente înregistrate în anul 2017 au avut loc pe următoarele cursuri de apă: 

Râul Târnava Mare, Pârâul Feernic, Pârâul Brădeşti, Pârâul Szejke şi Râul Mureş.  

Principalele surse de poluare au provenit din activitatea necorespunzătoarea 

desfăşurată de către unii agenţi economici. La nivel de judeţ au fost luate măsuri de 

înlăturare a surselor de poluare şi de înlăturare a factorilor poluatori. Au fost aplicate 

sancţiuni contravenţionale în valoare de 75.000 lei şi a fost deschis un dosar penal. 
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În anul 2018 cele 4 evenimente înregistrate au avut loc pe următoarele cursuri de apă: 

Râul Mureş şi Râul Târnava Mareşi au avut ca şi cauză defecţiunea sau funcţionarea 

necorespunzătoare a unor echipamente care asigurau evacuarea apelor uzate, ducând 

asztfel la deversarea neautorizată a acestora. A fost aplicată o amendă contravenţională în 

valoare de 35.000 lei. 

e) Politici, acțiuni și măsuri concrete de îmbunătățire a calității factorilor 
de mediu 

 
1. Implicarea APM Harghita în procesul de educaţie și sensibilizare a  

publicului în domeniul protecţiei mediului  
 

În cursul anului 2017 au fost realizate 50 apariţii în mass-media în urma 

comunicatelor/ articolelor/ interviurilor APM şi 12 acţiuni de informare/conştientizare mai 

ales cu prilejul zilelor mondiale legate de protecţia mediului (Ziua Pământului, Ziua 

Mondială a Mediului, Săptămâna Mobilităţii Europene). 

          În  cursul anului 2018 au fost realizate 45 apariţii în mass-media în urma 

comunicatelor/ articolelor/ interviurilor APM şi au fost organizate 13 acţiuni de 

informare/conştientizare mai ales cu prilejul zilelor mondiale legate de protecţia mediului. 

        Atât în anul 2017, cât și în anul 2018 s-a realizat actualizarea permanentă a paginii 

de web a APM Harghita cu anunțurile publice din etapele procedurale ale reglementării 

planurilor, programelor, proiectelor de investiții și activităților.  

2. Colaborare interinstituțională  

Atât în anul 2017, cât și în anul 2018 s-a realizat colaborarea cu Garda Naţională de 

Mediu prin realizarea  de controale comune. 

S-a realizat colaborare cu instituțiile deconcentrate ale ministerelor, cu autoritățile 

administrației publice locale, ONG-uri de mediu, etc. în gestionarea cazurilor de poluare 

accidentală, elaborarea rapoartelor periodice privind starea mediului, evaluarea efectivelor 

speciilor CITES, participare la comisiile de evaluare a pagubelor produse de animale 

sălbatice, participare la ședințele ordinare a Colegiului Prefectural Harghita, a comitetelor 

pentru situații de urgență, etc. 

f) Biodiversitate, arii naturale protejate 

Nu au avut loc schimbări în 2018 faţă de 2017 cu privire la reţeaua de arii naturale 

protejate, în judeţul Harghita sunt 36 de arii naturale protejate de interes naţional, 

4 arii protejate de interes local şi judeţean şi 27 situri Natura 2000, dintre care 

20 arii speciale de conservare (SCI)  şi 7 arii speciale de conservare 

avifaunistice (SPA). 
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Dintre cele 36 arii naturale protejate de interes naţional, 4 sunt incluse în parcuri 

naţionale cu administrator desemnat, iar 18 sunt incluse în situri Natura 2000, din care 10 

au custode desemnat. 

Cele 27 situri Natura 2000, până la momentul actual, în judeţul Harghita au o 

suprafaţă totală de 224.573 ha. Dintre acestea 12 sunt situri de importanţă comunitară 

(SCI) cu o suprafaţă totală de 165 507 ha, iar 7 sunt arii de protecţie specială avifaunistice 

cu o suprafaţă totală de 165 508 ha.  

În totalitate, un procent de 33,69 % din suprafaţa judeţului Harghita are 

statut de sit Natura 2000. 

Administrarea acestor arii naturale protejate se face: 

- de către structuri de administrare cu personalitate juridică, prin contract de 

administrare între Ministerul Mediului şi alte instituţii.  

- de către custozi, prin convenţii de custodie între Ministerul Mediului şi diferite 

persoane fizice sau juridice care au calificarea şi toate instrumentele necesare pentru 

aplicarea măsurilor de conservare. 

Următoarele două arii naturale protejate au planuri de management elaborate care 

au fost depuse Ministerul Mediului spre aprobare: 

- RONPA0494 Dumbrava;  

- RONPA0487 Pietrele Roşii. 

Un număr de 7 planuri de management sunt în curs de elaborare: 

- RONPA0485 Poiana narciselor de la Vlăhiţa; 

- RONPA0479 Vulcanii noroioşi de la Filiaşi;  

- RONPA0477 Lacul Rat;  

- ROSCI0383 Răul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi Vânători; 

- ROSCI0357 Porumbeni; 

- ROSCI0246 Tinovul Luci; 

- ROSCI0241 Apa Lina-Honcsok şi ROSPA0169 Apa Lina-Honcsok.  

 
g) Implementarea la nivel județean în domeniul protecţiei mediului a 

planurilor și programelor finanțate din bugetul de stat, fonduri comunitare, 

fonduri de la alte organisme internaționale, în anul 2016 comparativ cu anul 

2017 

1. Proiectul WOLF LIFE 13 NAT RO/ooo205 - perioadă de derulare de 46 de luni 

(începând din data de 01.01.2014) 
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Atât în anul 2017, cât şi în anul 2018 este în curs de implementare proiectul WOLF 

LIFE 13 NAT RO/ooo205 “Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-

situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali”, proiect care se implementează pe 

raza a 6 judeţe şi anume: NT, MS, HR, CV, BV  şi VN. 

Valoarea   totală  pentru  judeţul Harghita fiind de 122392 de euro, din care 75% 

este suportată de CE,  APM Harghita este beneficiar asociat,  proiectul fiind iniţiat de APM 

Vrancea. Pe baza solicitării depuse către CE, prin Amendamentul nr. 1/23.03.2018 perioada 

de derulare a proiectului a fost prelungită la 56 de luni (până la data de 28.02.2019). 

 
2. Proiectul „Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale 

protejate ,,ROSCI0246 Tinovul Luci” şi respectiv ,, ROSCI0241 Tinovul Apa Lina 

- Honcsok, ROSPA0169  Tinovul Apa Lina - Honcsok şi rezervaţia 2.467 Tinovul 

de la Plăieşii de Jos" în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 

2014-2020.   

Cerere de finanţare a fost depusă  în anul 2016 în cadrul POIM 2014-2020, Axa 

Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, O.S 4.1 Creşterea gradului de 

protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate. 

În data de 28.11.2017 a fost semnat contractul de finanţare. Titularul proiectului 

fiind Asociaţia ,, Medio Pro” Braşov, în parteneriat cu APM Harghita. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.027.941,60 lei, iar durata acestuia este de 30 

de luni. 

Principalele activităţi ale proiectului sunt:   

 inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea 

ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management în vederea 

menţinerii într-o stare favorabila de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect; 

 elaborarea studiilor socio-economice în vederea fundamentării planurilor 

integrate de management/măsurile de conservare elaborate prin proiectul propus; 

 elaborarea planurilor integrate de management pentru ariile protejate, 

publicitatea obligatorie a proiectului, informarea şi conștientizarea publicului cu privire la 

importanţa conservării elementelor caracteristice ariilor protejate vizate de proiect. 
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3. Programul Casa Verde Clasic pentru persoane fizice 
 

În cadrul Programului Casa Verde Clasic pentru persoane fizice - sesiunea 10-24 

octombrie 2016, au fost verificate, înregistrate în baza de date on-line şi transmise la 

Administraţia Fondului de Mediu Bucureşti (AFM) 206 dosare de finanţare. Dintre 

acestea AFM – ul a acceptat 167 în cursul anului 2017.   

În  cursul anului 2017 toţi beneficiarii programului au semnat contractul de 

finanţare prin intermediul APM Harghita, fiind preluate, verificate şi transmise la AFM 

Bucureşti 55 dosare de decontare. 

În anul 2017 nu a fost lansată sesiune de finanţare în cadrul programului Casa 

Verde Clasic. 

În cursul anului 218 au fost preluate, verificate şi transmise către AFM Bucureşti un 

număr de 112 dosare de decontare. 

 
Aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării 

prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor 

prevăzute în legile specifice şi îndeplinirea măsurilor dispuse a constituit o preocupare 

permanentă la nivelul judeţului Harghita.  

Prin măsurile impuse, s-a urmărit prevenirea deteriorării factorilor de mediu, 

reducerea poluării mediului, conştientizarea factorilor implicaţi în privinţa importanţei 

respectării obligaţiilor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare. 

Principalele tematici de control abordate în anul 2018 şi în baza cărora s-au realizat 

activităţi de control au fost: 

- verificarea stării de salubritate a localităţilor şi căilor de comunicaţii; 

-  braconaj piscicol; 

- verificarea funcţionării microhidrocentralelor de pe teritoriul judeţului; 

- respectarea legislaţiei în domeniul de către operatorii care efectuează activităţi de 

fabricare a ambalajelor, operatori care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate; 

- activităţi de exploatare forestieră; 

- inspecţii privind activităţile de exploatare agregate minerale; 

- controale privind ariile naturale protejate; 

- transferul de deşeuri; 

- depozite de deşeuri. 
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Planul de control în domeniul protecţiei mediului pe anul 2017 a fost realizat în 

procent de 131% faţă de 98% în anul de referinţă 2018. 

În anul 2018 au fost realizate 101 controale planificate (faţă de 113 înregistrate în 

anul 2017) şi anume: 

- 60 controale în domeniul controlului poluării; 

- 41 controale în domeniul biodiversitate. 

În ceea ce priveşte controalele neplanificate, au fost realizate 346 de inspecţii faţă de 

368 realizate în anul 2017. Dintre acestea 322 au fost pe linie de control al poluării şi 24 pe 

linie  de biodiversitate.  

Sancţiuni contravenţionale 

 
În anul 2018 au fost aplicate 53 de sancţiuni contravenţionale principale, din care 9 au 

fost avertismente, respectiv 44 au fost amenzi contravenţionale.  

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 727.000 lei , din care s-au încasat în total 

278.000 lei. 

Plângeri depuse la instanţă împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei au fost un număr de 6 şi 3 solicitări au fost înaintate către Administraţia 

Financiară în vederea luării în debit a amenzii neachitate. 

În anul 2017 au fost aplicate 64 de sancţiuni contravenţionale principale, din care 18 

au fost avertismente, respectiv 46 amenzi.  

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 1.296.000 lei din care s-au încasat 

468.000 lei. 

Se poate constata faptul că s-a înregistrat o scădere de 44% a sancţiunilor aplicate în 

anul 2018 faţă de anul 2017. 

Au fost înaintate organelor de cercetare penală în anul 2018 un număr de 2 sesizări 

faţă de anul 2017 când au fost înregistrate un număr de 10 astfel de sesizări.  
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2.4. Siguranţa cetăţeanului şi nivelul de infracţionalitate la nivelul 

judeţului 

 

La nivelul judeţului Harghita în anul 2018 în acest domeniu s-a pus un accent 

deosebit pe activităţi care să conducă la: 

 creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră; 

 prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate transfrontaliere, destructurarea 

grupărilor infracţionale; 

 asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii 

fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 

achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii 

Europene; 

 asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale 

necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române. 

 

 Combaterea criminalităţii 

În anul 2018, în acest domeniu, la nivelul judeţului Harghita, se pot aminti: 
 

  4.944 sesizate, din care 297 infracţiuni economico-financiare, 2.922 infracţiuni 

judiciare şi 1.725 de altă natură; 

 au fost soluţionate 3.333 de infracţiuni, din care: 544 infracţiuni economico-

financiare, 1.866 infracţiuni judiciare şi 923 de altă natură. 

 

 

 

În ceea ce priveşte volumul criminalităţii, judeţul Harghita se situează pe toate palierele 

sub media naţională, astfel: 
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 1.285 de infracţiuni pentru care s-a început urmărirea penală față de suspect, cu 

386 infracţiuni / 100.000 locuitori (media naţională = 515 infracțiuni / 100.000 

locuitori), 

 999 dosare penale soluţionate / 100.000 locuitori, cu 1.447 dosare soluţionate/ 

100.000 locuitori la nivel național 

 

 

 

 

 Infracţiuni contra persoanei 

Ocrotirea persoanei a constituit una dintre priorităţile de acţiune ale lucrătorilor de 

investigaţii criminale. În cursul anului 2018 au fost sesizate 1.931 infracţiuni contra 

persoanei, în scădere cu 3,26% faţă de anul precedent. 

Infracţiunile sesizate contra persoanei reprezintă 39,05,99% din totalul infracţiunilor 

sesizate.  
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 Infracţiuni contra patrimoniului 

În 2018 se constată o scădere cu 12,82% faţă de anul anterior, fiind sesizate 1.734 

de infracţiuni contra patrimoniului, ceea ce reprezintă 35,07% din totalul infracţiunilor 

sesizate. Trendul general în ultimii 5 ani este descendent (chiar în contextul creşterii 

uşoare înregistrată în anul 2015), valoarea înregistrată în anul 2018 reprezentând minimul 

din acest interval de 6 ani.  

 

 

 

 Criminalitatea economico – financiară 

În combaterea evaziunii fiscale s-au implicat cu responsabilitate toate instituțiile cu 

responsabilităţi în domeniu. 

 au fost soluţionate 341 dosare penale (+6,98% faţă de anul 2017), din care 68 cu 

RTUP (- 33 %); 

 valoarea prejudiciului recuperat în dosarele penale soluţionate cu RTUP este de 

2.984.400 de lei, cu 5.429.100 de lei mai mică decât în cursul anului 2016 (- 55 %); 

 valoarea măsurilor asigurătorii aplicate în dosarele penale este de 5.982.400 de lei;  

 au fost întocmite 23 de rechizitorii (-10  faţă de anul 2017) 

 au fost aplicate 370 de sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.230.000 de lei. 

 

 Criminalitatea stradală 

Prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie un obiectiv prioritar 

pentru I.P.J. Harghita, continuându-se aceeaşi manieră de abordare, axată pe apropierea 

de comunitate, pregătirea anti infracţională a cetăţenilor şi perfecţionarea sistemului de 

ordine şi siguranţă publică. 

În anul 2018 au fost sesizate 136 de infracţiuni stradale, comparativ cu 2017 

situaţia se prezintă astfel:  

 se înregistrează scăderi la următoarele genuri de fapte:  

                - furt (-17), 
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                - ultraj (-3), 

                - portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (-1).  

 creşteri se înregistrează la : 

- tulburarea ordinii publice (+3); 

- tâlhărie (+5). 

 

 

 Criminalitate silvică 

Printr-o bună colaborare cu reprezentanţii instituţiilor cu responsabilităţi în acest 

domeniu de activitate s-au obţinut următoarele rezultate:  

- s-au confiscat 2.678 mc material lemnos (faţă de 4.506 mc în anul 2017); 

- numărul infracţiunilor silvice sesizate a scăzut cu 200 faţă de 2017. 

 

 

 

 Siguranţa traficului rutier 

 Acţiunile specifice desfăşurate, atât în plan preventiv cât şi coercitiv, au avut la 

bază  analizele de risc efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita.  
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Dinamica accidentelor de circulaţie în anul 2018, comparativ cu anul 2017 

 Au avut loc 189 accidente rutiere grave (0), în urma cărora 27  persoane au 

decedat  (-3), 202 persoane au fost rănite grav (+1) şi 91 de persoane au fost 

rănite uşor (+15).  

 Au avut loc 273 accidente ușoare (-4), în care 375 de persoane au fost rănite uşor 

(-5).  

Rezultatele acţiunilor de combatere a infracţionalităţii rutiere: 

 Sancţiuni contravenţionale = 17.570 (- 880)  

 Permise  reţinute= 1.695 (- 113), din care în vederea suspendării - 1.208 (- 89)  

 Certificate retrase = 746 (+ 57)  

 Infracţiuni constatate = 711 (- 37), din care infracţiuni de altă natură  - 441 (- 43)  

 

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE 

În perioada de referinţă au fost executate un număr de 676 misiuni de asigurare 

a ordinii publice faţă de 630 în anul 2017 (reprezentând o creştere cu 7%), cu un 

efectiv de 4.278 jandarmi faţă de 3.857 în anul 2017, atât în mediul urban, cât şi în cel 

rural. Gradul de complexitate a acestora a fost variabil, de la misiuni cu participare redusă 

de public, până la misiuni de amploare, cu participare de până la 100.000 de persoane. 

De menţionat, ca aspect pozitiv, faptul că în anul 2018 nu au fost constatate 

tulburări grave ale ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor care au impus 

prezenţa efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, lucru datorat realizării 

unor dispozitive adaptate situaţiei concrete din teren, eficacităţii măsurilor dispuse, 

minimizării şi eliminării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, dar nu în ultimul rând 

datorită cooperării foarte bune cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Intervenţiile venite în sprijinul misiunilor proprii, dar şi la solicitare au constat în 

aplanarea unor conflicte de mici dimensiuni sau în soluţionarea unor apeluri primite prin  

Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă - 112 şi de salvare-evacuare. În 

perioada analizată a fost un număr de 118 astfel de intervenţii, în creştere cu 20 faţă de 

anul 2017.   

Misiunile de menţinere a ordinii publice, s-au executat pe două direcţii 

principale de acţiune:  

- în zona staţiunilor montane Harghita - Băi, Borsec, Băile Tuşnad, Lacul Roşu, pe traseele 

turistice adiacente acestora şi în staţiunea balneoclimaterică Praid, prin dispozitive de 

menţinere a ordinii publice de către structurile specializate ale Inspectoratului de Jandarmi 
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Judeţean Harghita, în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Jandarmeriei Române;   

- în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliţie-jandarmerie sau prin patrule 

de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine şi siguranţă publică. 

Punerea în practică și aprofundarea  conceptului de Intelligence-Led Policing, 

metodă de abordare preponderent proactivă şi mai puţin reactivă, cu rol în anticipare a 

evenimentelor, prevenire şi avertizare oportună şi timpurie asupra riscurilor, 

vulnerabilităţilor şi ameninţărilor potenţiale, a avut ca rezultat ținerea sub control a 

fenomenului infracțional în zonele și mediile identificate în urma analizelor operative, ca 

având potenţial criminogen sporit.  

Punerea în practică și aprofundarea  conceptului de Intelligence-Led Policing, 

metodă de abordare preponderent proactivă şi mai puţin reactivă, cu rol în anticipare a 

evenimentelor, prevenire şi avertizare oportună şi timpurie asupra riscurilor, 

vulnerabilităţilor şi ameninţărilor potenţiale, a avut ca rezultat ținerea sub control a 

fenomenului infracțional în zonele și mediile identificate în urma analizelor operative, ca 

având potenţial criminogen sporit.  

Astfel, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost executate 8.204 misiuni de 

menţinere a ordinii publice, faţă de 8.443 în anul anterior, (reprezentând o scădere de 

3%), în 52 de localităţi, dintre care 8 în mediul urban şi 44 în mediul rural.  
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Activitatea desfăşurată de Posturile de Jandarmi Montane Harghita Băi, Borsec, 

Băile Tuşnad şi Lacu Roşu, precum şi a Postului Balneoclimateric Praid s-a concretizat în 

patrulări în staţiunile din raza de competenţă şi pe traseele turistice adiacente acestora, 

dar şi prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu personalul structurilor de Salvamont şi al 

Rezervaţiilor Cheile Bicazului-Haşmaş, Tinovul Mohoş, Cheile Vârghişului. Au fost 

constatate 10 infracţiuni silvice, iar valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică 

la 311.500 lei.  

Misiunile de ordine publică s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate 

evenimente negative pe timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat şi relaţiei foarte bune cu 

celelalte instituţii implicate.  

 

SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al Judeţului Harghita în 

anul 2018 a fost orientată permanent spre îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia 

de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum  

şi a noilor abordări privind managementul situaţiilor de urgenţă. 

Concluziile desprinse din analiza situaţiei operative au reliefat cu pregnanţă 

necesitatea managementului situaţiilor de urgenţă în sistem integrat. 

Ca obiective prioritare a unităţii în 2018 au fost: 

1. Operaţionalizarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei prin 

relocarea Dispeceratului integrat ISU – SAJ şi a Punctului de comandă în noile spaţii 

modernizate şi echipate cu tehnică şi aparatură modernă.  

2. Un alt obiectiv prioritar al unităţii în 2018 l-a constituit managementul situaţiilor de 

urgenţă la nivelul zonei de competenţă. De asemenea, acest obiectiv rămâne prioritar şi 

pentru 2019 întrucât analiza situaţiei operative la nivel naţional a condus la o serie de 

modificări legislative care au impus şi impun ca prioritate maximă pentru acest an 

următoarele: 

 actualizarea registrului de riscuri la nivel zonă de competenţă; 

 actualizarea registrului de capabilităţi detaliat pe tipurile de riscuri identificate. 

Pentru obiectivele stabilite pe servicii, compartimente şi subunităţi au fost întocmite 

şi implementate sarcini şi măsuri concrete în documentele de organizare, planificare şi 

îndeplinire a misiunilor ce au stat în faţa unităţii, completate permanent cu cerinţele 

actelor normative apărute în cursul anului 2018. 



 196 

 ACTIVITATEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE 

În cursul anului 2018, cadrele militare din Inspecţia de Prevenire au executat un 

număr de 719 controale de prevenire, față de 591 în anul 2017, reprezentând o creștere de 

21%.  

Cele 719 controale de prevenire efectuate în anul 2018 au fost materializate la 

următoarele categorii de construcții: 383 operatori economici, 203 instituţii, 67 localităţi, 

55 obiective de investiţii, 7 S.V.S.U., 3 construcţii hidrotehnice și 1 obiective care prezintă 

pericole majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Pe timpul activităţilor desfăşurate, au fost constatate un număr de 3.544 

deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, din care 1.229 au fost 

soluţionate operativ pe timpul controalelor şi  1.675 sancţionate şi 640 nesancţionate dar 

cu termen de remediere a deficienţelor constatate. 

Procentual rezultă soluţionarea a 36,65% şi sancţionarea a 47,26%  din deficienţe 

din totalul celor constatate. 

    În cursul anului 2018, la nivelul Inspecţiei de Prevenire au fost aplicate un 

număr de 97 sancţiuni contravenţionale cu amendă, în cuantum de 181.006 lei, faţă de 

165 sancțiuni în 2017 cu un cuantum de 123.100 lei, se constată scăderea numărului de 

sancțiuni aplicate cu 42% și crerșterea cuantumului cu 47%.  

În cursul anului 2018 au fost instrumentate un număr de 418 documentaţii de 

avizare/autorizare. Astfel, au fost soluţionate în termen legal un număr de: 

 38 - autorizaţii de securitate la incendiu emise la sediul inspectoratului; 

 19 - cereri de autorizare în domeniul securității la incendiu respinse; 

 100 - avize de securitate la incendiu emise; 

 37 - cereri de avizare respinse; 

  2 - avize de protecție civilă emise; 

 19 - acorduri pentru realizarea jocurilor de artificii; 

 203 - puncte de vedere privind avizarea / autorizarea diverselor categorii de 

construcţii solicitate de investitori.  

În cursul anului 2018, în evidenţele nominale ale inspectoratului au fost cuprinse 

un număr de 55 de obiective de investiţii, toate fiind controlate pe timpul derulării 

lucrărilor de execuţie. Tot în această perioadă, au fost recepţionate un număr de 9 

obiective de investiţii, la fiecare obiectiv participând, în calitate de membru sau invitat în 

comisia de recepţie, un cadru desemnat din partea inspectoratului. 

Cadrele Inspecţiei de Prevenire au mai executat:  
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 21 activităţi de audit de supraveghere la persoane juridice atestate, 

prestatoare de servicii în domeniul securităţii la incendiu; 

 523 exerciţii de alarmare în caz de incendiu cu prilejul executării unor 

controale de fond şi tematice la diverse tipuri de obiective  

 418 instruiri la operatori economici, 199 instruiri la instituţii, 67 instruiri la 

localităţi.  

Activitatea de informare preventivă desfăşurată în cursul anului 2018 de către 

personalul Inspecţiei de Prevenire şi a subunităţilor de intervenţie, s-a materializat prin 

elaborarea şi difuzarea următoarelor categorii de materiale informative:  

 12 materiale în presa scrisă, audio-tv; 

 5.980 afişe cu tematică specifică în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă; 

 pliante în cadrul campaniilor naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

 PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

În anul 2018, Serviciul  Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa 

Comunităţilor a avut ca obiectiv specific elaborarea, controlul şi îndrumarea activităţilor 

care vizează pregătirea personalului operativ, a celui din cadrul serviciilor voluntare și 

private pentru situații de urgență, a autorităților și salariaților, formarea în ocupațiile din 

domeniul reglementat și coordonarea voluntariatului la nivelul unității. 

1) Pregătirea personalului operativ din subunităţile de intervenție: 

 În anul 2018, formarea profesională continuă a personalului operativ  s-a 

desfășurat în două forme: 

         a) fără scoatere de la locul de muncă, prin pregătire la nivelul subunităților și al 

raioanelor de intervenție; 

         b) cu scoatere de la locul de muncă, prin stagii de formare profesională în sistem 

modular organizat în centre de antrenament și pregătire de specialitate organizate la nivel 

național, activitate la care au participat 54 de subofițeri din structurile operative ale 

inspectoratului. 

2)  Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a autorităților locale 

Această formă de pregătite s-a materializat în: 

a) Pregătire prin instructaje, convocări desfășurate de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ,,OLTUL” al județului Harghita, unde au fost organizate 14 instruiri de 

pregătire, la care au participat conducătorii operatorilor economic surse de risc, șefii 

serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, inspectorii de protecție civilă sau 

cadre tehnice PSI; 
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b) Pregătire prin cursuri la Centrele de Pregătire din subordinea Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, la care au participat un număr de 37 persoane din 

cadrul comitetelor locale pentru situații de urgență. 

3) Pregătirea şi coordonarea pe linie de specialitate, a personalului 

serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență; pregătirea în comun a serviciilor 

profesioniste pentru situații de urgență cu serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență: 

 pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, desfășurată în 

conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență nr. 1502/IG din 10.01.2018 și a Planului de pregătire în domeniul situațiilor 

de urgență în anul 2018 aprobat de către Președintele Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență; 

 pregătire în comun a serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă cu 

serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, desfășurate în cadrul subunităților 

de intervenție la temele și disciplinele de specialitate planificate; 

 pregătirea în comun a celor două structuri prin exerciții cu forțe în teren; 

 De asemenea, la nivelul structurii, pentru încadrarea în legislativ în vigoare, au fost 

verificate și soluționate un număr de 13 de dosare privind organizarea și funcționarea 

SVSU în vederea obținerii avizului de funcționare și a sectorului de competență, soluţionate 

astfel: 

                              - 1 aviz înființare SVSU categoria C1 

      - 6 avize șef SVSU 

 c) Concursuri 

1.  Concursul cu elevii cu tematica „Prietenii pompierilor”:  

- la etapa judeţeană au participat un număr de 15 echipaje cu clasarea pe locul I la 

fete (echipajul de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Ilie” Toplița), iar la mixt/băieţi echipajul 

Şcolii Gimnaziale „Lukacs Mihaly” din comuna Plăieșii de Jos, echipaj care a reprezentat 

judeţul Harghita şi la ertapa naţională, unde a ocupat locul IV ; 

2.  Concursul cu elevii cu tematica  „Cu viaţa mea apăr viaţa”:  

a ) la etapa judeţeană a concursului au participat un număr de 9 echipaje, 4 

echipaje la ciclul gimnazial și 5 echipaje la ciclul liceal, iar la finalul concursului la ciclul 

gimnazial pe locul I s-a clasat echipajul de la Școala Gimnazială ,,Sfântul Ilie,,  din  Toplița, 

iar la ciclul liceal s-a clasat echipajul de la Colegiul Naţional  „Octavian Goga” din 

municipiul Miercurea Ciuc;  
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  3. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă: 

            Competiţia serviciilor voluntare a fost structuratată pe etape 5 zonale la care au 

participat 24 loturi şi etapa judeţeană, la care s-au întrecut cele mai bune 4 servicii 

voluntare ale etapelor zonale, câştigător fiind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al comunei Sânmartin, care a reprezentat judeţul şi la etapa interjudeţeană. 

  

 ANALIZA STATISTICĂ A INTERVENŢIILOR DIN ANUL 2018 

În perioada 01.01. – 31.12.2017  subunităţile inspectoratului împreună cu serviciile 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 2692 intervenţii, faţă de 

2652 în aceeaşi perioadă a anului trecut, înregistrându-se o creştere de  1,50%.  

 Repartizarea celor 2692 evenimente pe tipuri de intervenţii este următoarea: 

 221 pentru stingerea incendiilor (8,22%); 

 153 intervenţii la alte situaţii de urgenţă (5,68%) ; 

 130 alte intervenţii (4,83%); 

 5 intervenţii pentru protecţia mediului (0,18%); 

 42 acţiuni pentru asigurarea-supravegherea zonei de producere probabilă 

a situaţiilor de urgenţă (1,56 %); 

 2141 pentru cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D. (79,53%). 

Analiza indicatorilor de performanţă raportaţi la situaţiile de urgenţă înregistrate la 

nivelul inspectoratului, se prezintă astfel:  

 media celor 2692 intervenţii la 100.000 locuitori în anul 2018 a fost de 825,20, 

respectiv 405.48 la mia de kilometri pătraţi; 

 valoarea pagubelor în urma intervenţiilor a fost 6.455.900 lei iar bunurile salvate 

au fost în valoare de 50.682.200 lei; 

 efecte ale intervenţiilor: 

 762 animale salvate: 57 mari, 642 mici şi 653 păsări; 

 1 persoană salvată ; 

 5 persoane rănite; 

 2 persoane decedate: 1 adult şi 1 copil; 

 97 animale moarte. 

 timpii operativi înregistraţi la cele 2627 evenimente la care au participat structurile 

proprii sunt: 

                 - timpul mediu de răspuns în mediul urban este: 5,89 minute; 
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   - timpul mediu de răspuns în mediul rural este: 18,62 minute; 

   - timpul mediu de intervenţie în mediul urban este: 48,71 minute; 

   - timpul mediu de intervenţie în mediul rural este: 66,81 minute. 

Incendiile, cea mai frecventă manifestare a unui tip de risc, conform statisticilor, au 

reprezentat cele mai numeroase situaţii de urgenţă în anul 2018, dacă nu luăm în calcul 

intervenţiile medicale, înregistrându-se în 221 cazuri din totalul acestora.  

Cauzele care au dus la manifestarea acestora sunt: 

- efect termic: 59 (26,70 %); 

- scurtcircuit: 73 (33,04 %); 

- jar sau scântei: 39 (17,65 %); 

- flacără: 42 (19,00 %); 

- trăsnet: 5 (2,26%); 

- scântei mecanice: 1 (0,45 %); 

- autoaprindere: 1 (0,45 %); 

- frecare: 1 (0,45%). 

 

 ACTIVITATEA COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

HARGHITA 

În ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, pe parcursul anului 2018 problemele 

majore cu care s-a confruntat judeţul Harghita au fost: invazia de lăcuste de la finele lunii 

mai şi inundaţiile din perioadele de primăvară - vară. În colaborare cu Oficiul Fitosanitar 

Harghita, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltul” al Judeţului Harghita, Sistemul 

de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Direcţia pentru Agricultură, 

Consiliul Judeţean Harghita, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale, au fost 

gestionate toate situaţiile apărute ca urmare a producerii fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase şi au fost luate măsuri pentru limitarea pagubelor. 

 În scopul gestionării eficiente a invaziei de lăcuste, precum şi pentru limitarea 

distrugerilor pe care acestea le puteau produce, la nivelul Comitetului judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă s-a luat decizia declarării, cu acordul ministrului afacerilor interne, a 

stării de alertă în localităţile Ditrău, Lăzarea şi Suseni pentru o perioadă de 21 de zile, tip 

în care au fost dispuse măsuri specifice. Este de menţionat faptul că, urmare a măsurile 

luate, au fost minimizate pagubele dar şi arealul de răspândire al insectelor dăunătoare. 

De asemenea, s-a procedat operativ la evaluarea pagubelor generate de 

producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi au fost înaintate forurilor 
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superioare documentele necesare în scopul alocării fondurilor financiare necesare refacerii 

obiectivelor afectate de inundaţii. 

Astfel, au fost elaborate şi supuse aprobării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă 5 proiecte de Hotărâri privind evaluarea pagubelor produse în localităţile judeţului 

Harghita ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Ulterior aprobării 

acestora au fost elaborate şi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice spre însuşire şi promovare proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor 

sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2018, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale care au avut loc în localităţile 

judeţului Harghita, aceste proiect fiind aprobate parţial (HG nr. 563/2018), suma totală 

alocată judeţului Harghita fiind de 4.916 mii lei pentru refacerea unor obiective aparţinând 

la 15 de UAT-uri. 

De asemenea, este de amintit faptul că forţele şi mijloacele de intervenţie din 

judeţul Harghita au participat la acţiunile din cadrul amplului exerciţiu desfăşurat în baza 

,,Concepţiei naţionale de răspuns post-seism” şi pentru punerea în aplicare a ,,Planului de 

acţiune judeţean privind modul de acţiune post – seism”. 

Astfel, au avut loc 19 şedinţe (2 ordinare, 17 extraordinare),  au fost emise 16 

ordine de prefect pe linia prevenirii şi gestionări situaţiilor de urgenţă,  au fost elaborate 

şi supuse aprobării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 5 proiecte de 

Hotărâri privind evaluarea pagubelor produse în localităţile judeţului Harghita ca urmare 

a fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Rapoartele de sinteză privind evaluarea 

pagubelor produse de fenomenele hidro - meteorologice periculoase au fost înaintate atât 

Ministerului Afacerilor Interne, cât şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene. 

De menţionat este acţiune de verificare a stării Iazurilor nr. 1 şi 2 Harghita Băi, la 

aceasta participând reprezentanţi ai următoarelor instituţii: S.G.A. Harghita, A.P.M 

Harghita, GNM - Comisariatul Judeţean Harghita, ISU ,,Oltul” al judeţului Harghita, ANRM - 

Compartiment Judeţean Harghita, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Harghita, 

Direcţiei Silvice Harghita şi Serviciul Public Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean 

Harghita. 

Concluzia Comisiei mixte a fost că starea celor două iazuri s-a degradat semnificativ 

faţă de anul 2017 – an în care, în cursul lunii iulie, au fost inspectate în cadrul acţiunii 

desfăşurate la nivel naţional de inventariere a tuturor depozitelor de deşeuri, indiferent de 

industria din care provin (halde de steril, iazuri de decantare). Pe cale de consecinţă a fost 
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sesizat Ministerul Apelor şi Pădurilor – Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi 

Siguranţa Barajelor – Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor. Problema degradării 

celor două iazuri şi a faptului că starea actuală a acestora poate pune în pericol mediul 

înconjurător, obiective publice şi private din proximitate a fost pusă în discuţie în cadrul 

şedinţei Biroului Operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor 

Hidrotehnice în scopul evaluării stării de siguranţă al obiectivelor, urmând să fie luată o 

decizie în sensul dispunerii, către deţinătorul cu orice titlu, a măsurilor pentru punerea în 

siguranţă a iazurilor. 

 

  Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale, la nivelul 

judeţului Harghita, în anul 2018 s-a realizat prin desfăşurarea ansamblului de activităţi 

specifice constând în înştiinţare, avertizare, alarmare, adăpostire, evacuare şi alte măsuri 

tehnice şi organizatorice specifice. În această categorie de acţiuni sunt incluse 

antrenamentele bilunare de înştiinţare-alarmare cu centrele operative ale comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă de la 67 localităţi  şi 13 operatori economici sursă de risc 

chimic din judeţ, exerciţiile lunare de verificare a sistemului de alarmare publică denumite 

generic „Miercurea Alarmelor” şi cele 22 exerciţii de alarmare publică organizate, în 

cadrul cărora au fost verificate spatiile de cazare şi preparare a hranei, punctele de primire 

- repartiţie a populaţiei, spaţiile de adăpostire precum şi documentele operative ale 

C.L.S.U . Şi pentru ca aceste acţiuni să nu reprezinte doar simple exerciţii sau verificări, pe 

parcursul anului 2018 au fost transmise 443 informări, atenţionări şi avertizări 

meteorologice, către membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, ai 

primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de competenţă prin aplicaţia SMS-

STS, din care:  

 

 26 informări meteorologice; 

 382 atenţionări meteorologice şi hidrologice „cod galben”; 

 33 avertizări meteorologice „cod portocaliu”; 

 2 avertizări meteorologice „cod roşu”. 
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2.5. Protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita oferă servicii 

sociale specializate copiilor în situaţie de risc cu domiciliul în judeţul Harghita. 

 

Copiii protejaţi în sistemul de protecţie judeţean beneficiază de următoarele tipuri 

de servicii de ocrotire/măsuri de protecţie:  

  - plasamente - familiale  

                     - la asistenţi maternali profesionişti 

                     - în centre de plasament de tip familial 

                     - în centre de plasament de tip rezidențial 

                     - în centre pentru copii cu dizabilităţi 

                     - în centre administrate de ONG-uri 

                     - în regim de urgenţă 

- servicii de îngrijire în centre de zi 

- adopţie 

- consiliere, supraveghere 

 

La data de 31.12.2018, un număr de 1735 de copii se aflau în sistemul de protecție 

din judeţul Harghita, dintre care:  

 270 în centre de plasament de tip familial (CPF); 

 163 în centre de plasamente de lângă şcolile speciale (CPFSP) pentru copii cu 

deficienţe; 

 54 în centre de plasament pentru copii cu handicap sever (CPHS); 

 417 în asistenţă maternală (AMP); 

 în plasamente familiale (la rude, la familii, tutelă); 

 456 în centre de zi (CZ); 

 4 în centrul de primire în regim de urgenţă (CPRU); 

 191 centre de plasament OPA.  
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Situaţia copiilor din sistemul judeţean de protecţie la data de 31 decembrie 

2018: 

 

 
LEGENDA 
 
CPF = centre de plasament de tip familial și centrul  de primire în regim de urgență  
CPFSP = centre  de plasament de lângă școlile speciale  
CPHS = centre de plasament pentru copii cu handicap sever 
AMP = plasament la asistent maternal profesionist 
Plas. fam= plasament la familii sau persoane 
OPA = centre de plasament ale organizațiilor private 

 
Raportul numărului de copii ocrotiţi în sistem familial şi rezidenţial: 
 

 
LEGENDĂ 
 
Tip familial: centre de tip familial (CPF nr 1 Cristuru Secuiesc,, CPF nr.2 Miercurea Ciuc, CTF 
Subcetate, Complex de servicii  Miercurea Ciuc), asistenţă maternală, plasamente familiale. 
Tip rezidenţial: centre rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi (CPHS Cristuru Secuiesc, CPHS 
Toplița,  CP Ocland,  CP Bilbor), CPRU, centre de palsament OPA 
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Tabel comparativ cu evoluţia numărului de copii plasați în anii 2017, 2018 
 

Instituţia de protecţie 31 dec. 
2017 

31 dec.  
2018 CENTRE DE PLASAMENT 

Centrul de plasament de tip familial nr.1- Cristuru Secuiesc 105 128 

Centrul de plasament de tip familial nr. 2 - Miercurea-Ciuc 72 124 

Centrul de plasament de tip familial nr. 3 - Miercurea-Ciuc 84  

Centrul de plasament de tip familial nr. 4 - Feliceni 22  

CTF  Subcetate 20 18 

Centrul de plasament Ocland 58 56 

Centrul de plasament Bilbor 31 30 

Complex de servicii  Miercurea Ciuc 62 77 

Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa 26 25 

Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever 
Cristuru Secuiesc 

29 29 

Centrul de primire şi intervenţie în regim de urgenţă, abuz, 
neglijare, trafic şi migraţie. Telefonul copilului şi adultului 

2 4 

ASISTENŢĂ MATERNALĂ 437 417 

PLASAMENTE FAMILIALE 181 180 

CENTRE DE ZI OPA 544 456 

Centre REZIDENȚIALE OPA 203 191 

TOTAL 1876 1735 

 
 
Situaţia comparată între anii 2017, 2018, privind numărul de copii din sistemul 

de protecție 
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Situația intrărilor - ieșirilor în/din sistemul de protecție în anul 2018: 

- au intrat 77 copii din afara sistemului 

- au ieșit din sistemul de protecție : - 82 copii conform legii 

               - 9 copii reintegrare în familiile lor 

              - 21 copii dați spre adopție 

              - 1 copil decedat 

              - 1 copil transferat în alt județ 

Numărul total de copii cu handicap care domiciliază în raza teritorială a judeţului şi 

care au certificat de încadrare într-un grad de handicap în vigoare la data de 31.12.2018 a 

fost de 1054. 

   Date despre copiii cu handicap pentru care s-au emis în cursul anului 2018 certificate 

de încadrare intr-un grad de handicap: 

- număr total de copii pentru care s-au emis certificate de încadrare într-un grad de 

handicap: 1054 

- uşor - grad patru de handicap: 137 

- mediu - grad trei de handicap: 329 

- accentuat - grad doi de handicap: 200 

- grav - grad unu de handicap: 553 

 

Total 1219 copii cu handicap - diferenţa de 165 sunt acele dosare care au valabilitate 

şi în anul 2018 

 

Persoane adulte cu handicap la nivelul judeţului Harghita 

În cursul anului 2018, până la data de 28 decembrie s-au înregistrat:  

- 1677 de cazuri noi, 

- 1266 de prelungiri, 

- 537 de revizuiri la cerere, 

- 52 cazuri venite de la minori, 

- 7 persoane au venit prin transfer din alte judeţe,  

- 26 dosare transferate în alte judete, 

- 906 de dosare au fost închise din motiv de deces. 
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Evoluţia statistică a cazurilor care au solicitat internare în centrele rezidențiale 
pentru adulți  din subordinea DGASPC Harghita comparativ cu anii precedenți 

 

Nr. crt Categorie 2016 2017 2018 

1. Cazuri noi 33 21 32 

2. Internaţi 12(+1LP) 7(+12LP) 14(+4LP,+7LP LIA) 

3. Respingere 9 3 1 

4. Amânare 27 12 22 

5. Deces 11 16 14 

6. Externare 1 3 2(+7LP) 

7. Prevenirea instituţionalizării 3 2 2 

8. În atenţie(monitorizare) 33 27 30 

 

Numărul cererilor de internare raportate la centrele rezidenţiale: 

Nr. 

crt. 
Centrul rezidenţial 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

1. 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Tulgheş 
7 3 11 

2. 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Gheorgheni 
21 8 6 

3. 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Frumoasa 
5 10 15 

 

Număr de internări pe centre rezidenţiale 

Nr. 

crt. 
Centrul rezidenţial 

Anul 

2018 

1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş 2 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gheorgheni 8 

3. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Frumoasa 4 

 

 

Solicitări de internare defalcate pe zone geografice din judeţ (2018) 

 

Nr. Crt. Zona geografică Nr. solicitări 

1 Ciuc 12 

2 Gheorgheni 6 

3 Odorhei 8 

4 Topliţa 6 

 

Total dosare aflate în atenţie, în aşteptare la sfârşitul anului 2018: 32 de dosare 
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 ADOPŢIA 
 

I. Activităţi desfăşurate în domeniul juridic în materie de adopţie internă   

 

 Total cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2018 - 42 cauze, din care:  

- deschidere procedură de adopţie (DPA) - 12 cauze, din care 11 cu sentinţe 

definitive şi 1 cauză pe rol; 

- încredinţare în vederea adopţiei - 16 cauze cu sentinţe definitve pentru 17 

copii, din care: 10 cauze de încredinţare în vederea adopției în judeţul 

Harghita şi 7 copii încredinţaţi în alte judeţe ; 

- încuviinţarea adopţiei interne - 11 cauze cu sentinţe definitive pentru 11 

copii adoptați național.  

 A fost solicitată definitivarea/legalizarea hotărârilor judecătoreşti, acestea fiind 

introduse în Registrul Național pentru Adopții - RNA, cu respectarea  metodologiei și a 

termenelor.   

  

  II. Activităţi desfăşurate în domeniul adopţiei şi postadopţiei:  

- luarea în evidenţă a unui număr de 13 copii al căror PIP are ca finalitate adopţia 

internă; 

- evaluarea nevoilor a 16 copii cu DPA, întocmirea Fişelor sintetice de potrivire inițială 

și introducerea informațiilor/documentelor elaborate, în evidența RNA; 

- realizarea a 108 potriviri inițiale pentru copii, cu persoane/familii din judeţul 

Harghita, din care 14 potriviri inițiale pentru copii cu familii din alte judeţe, precum și 2 

potriviri ale copiilor cu familii având reședința obișnuită în străinătate, în cadrul adopţiilor 

internaţionale;  

- efectuarea a 69 potriviri practice a copiilor cu persoane/familii care au răspuns 

nevoilor acestora, cu domiciliul în judeţul Harghita și în alte județe din țară și o potrivire 

practică cu o familie având reședința în străinătate; 

- vizualizări profil public al copiilor - 10 persoane/familii din județul Harghita și din 

alte județe au solictat și au vizualizat copiii pe aplicația ”profil public”;  

- elaborarea, avizarea, aprobarea a 16 rapoarte cu propunere de încredinţare în 

vederea adopţiei a copiilor, urmărirea evoluției și a relaţiilor dintre copil şi familie în cazul a 

10 copii încredințați în județul Harghita și elaboarea, avizarea a  92 rapoarte bilunare, în 

perioada celor 90 de zile de încredinţare; 
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- elaborarea, avizarea, aprobarea a 11 rapoarte finale cu propunere de încuviinţare a 

adopţiei;   

- monitorizarea relaţiilor dintre copil şi familie în perioada post-adopţie pentru 17 

copii;  

- elaborarea, avizarea unui număr de 84 rapoarte post-adopţie, trimestrial, în 

perioada celor 2 ani de monitorizare, conform legii; 

- închiderea a 8 cazuri de adopţie, elaborarea, avizarea, aprobarea rapoartelor finale 

privind închiderea cazurilor şi introducerea informațiilor în evidența RNA;   

- informarea prealabilă privind procedura de adopţiei pentru 26 de familii, întocmirea 

documentelor aferente; 

- atestarea ca apte pentru a adopta a 16 familii solicitante, cu domiciliul în județul 

Harghita, precum şi evaluarea familiilor în vederea atestării, din punct de vedere social şi 

psihologic şi întocmirea rapoartelor în acest sens; 

- organizarea de cursuri de pregătire pentru 14 familii adoptatoare, în vederea 

asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, întocmirea și avizarea documentelor 

privind rezultatul sesiunilor de pregătire;  

- introducerea tuturor informațiilor prevăzute de normele metodologice, referitoare la 

copil și familie, în termenul legal, în evidența Registrului Național pentru Adopții;   

- acordarea indemnizației pentru adopție la ieșirea copilului din sistemul de protecție 

specială județean, în valoare de 1950 lei, în baza sențințelor definitive de încuviințare a 

adopției, pronunțate de Tribunalul Harghita și a cererilor famililor adoptatoare pentru 16 

copii, întocmirea și aprobarea documentelor aferente. 

 În anul 2018 un număr de 22 copii au ieșit din sistemul județean de 

protecție specială, în baza hotărârilor instanţei de judecată privind admiterea acțiunilor 

de încuviinţarea adopţiei și încredinţare în vederea adopţiei, 11 copii cu sentinţe de 

încuviinţare a adopţiei naționale, 17 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, din care 7 copii 

încredințați la familii din alte judeţe, putându-se concluziona că numărul copiilor pentru 

care s-a identificat o soluție permanentă de protecție prin adopție, a crescut față de anul 

2018, cu 5 %. Totodată, încă 4 copii sunt în procedură de potrivire practică cu familii din 

județul Harghita, pentru care sunt depuse cereri de încredințare în vederea adopției de 

către familiile adoptatoare, cauzele fiind în curs de soluționare la Tribunalul Harghita. 

 Comparativ cu anul precedent, numărul familiilor care doresc să adopte și se 

adresează DGASPC Harghita pentru atestare se menține crescut. Dacă în anul 
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2017 au avut în evidență 31 de familii atestate, în acest an sunt în evidență 34 de familii, 

din care 30 de familii atestate și în curs de atestare încă 4 familii.   

 Din cele 30 de familii atestate - 6 familii au copii în încredințare, iar 2 familii 

vizitează copii în AMP, fiind în așteptare în prezent pentru adopție 22 de familii atestate ca 

apte pentru adopție. 

 În perioada de monitorizare post-adopţie sunt 21 de copii în familii 

adoptatoare, pentru care se asigură servicii de consiliere şi sprijin post-adopţie, timp de 

2 ani, de la data încuviinţării adopţiei.  

 În privința declarării eligibilităţii pentru adopție a copiilor aflați în sistemul de 

protecție specială comparativ cu anul trecut, numărul copiilor pentru care s-a 

solicitat dechiderea procedurii de adopție a scăzut. În anul 2017 au fost în evidență 

50 copii adoptabili, în prezent fiind în evidența serviciului adopții 45 copii, care dispun de 

sentinţe definitive de deschidere a procedurii de adopţie, iar pentru 4 copii, cauzele privind 

deschiderea procedurii de adopţie sunt în curs de soluționare la Tribunalul Harghita.  

 Din cei 45 de copii adoptabili, 6 copii se află în familia de adopție și 4 copii sunt 

vizitați de familii în asistență maternală, iar pentru 35 copii eligibili pentru adopție 

națională, (din care 28 copii eligibili și pentru adopție internațională) se realizează toate 

demersurile legale pentru identificarea și potrivirea acestora cu persoane/familii din județul 

nostru, din județe limitrofe, precum și cu cei care au reședința obișnuită în străinătate, în 

cadrul aplicației RNA, activitate coordonată de către ANPDCA. Acești copii fac parte din 

categoria copiilor greu adoptabili, de vârstă mai mare, cu deficiențe/dizabilități pentru care 

nu s-a identificat nici o familie adoptatoare la nivel național/internațional și pentru care se 

vor continua demersurile legale. 

 S-a creat profilul public pentru 22 de copii aflați în evidență, familiile atestate având 

opțiunea de a vizualiza copilul și consulta informațiile conținute privind situația acestuia, la 

sediul DGASPC Harghita.  

 Pentru promovarea adopției în județul Harghita, anual, DGASPC Harghita 

organizează ”Ziua adopției”, eveniment care a avut loc în data de 09.06.2018 la Centrul 

Multifuncțional Șumuleu, la care au participat 110 persoane adoptataore, din care 32 copii 

adoptați, dar și familii care urmau să adopte.  

           Soluţionare sesizări  

În cursul anului 2018, au fost înregistrate la DGASPC Harghita un număr de 272 

sesizări  care se refereau la încălcarea unor drepturi ale anumitor copii, fie în familia 

naturală, fie în instituţii, care în activitatea lor au contact cu copii, de asemenea şi alte 



 211 

sesizări, solicitări sprijini din partea altor DGASPC în vederea obținerii unor acte necesare 

pentru reevaluarea și deschiderea procedurii de adopție a cazurilor aflate în evidența lor, 

respectiv solicitări de la alte instituții.  

Sesizările se distribuie pe următoarele zone, având în vedere locaţia unde se aflau 

copiii în momentul sesizării (aceste sesizări de mai multe ori se referă la mai mulți copii 

dintr-o familie): 

 

Nr. crt. Localitatea Număr de sesizări 

1.  Alte judeţe 49 

2.  Alte țări 7 

3.  Gheorgheni 11 

4.  Miercurea Ciuc  39 

5.  Topliţa 10 

6.  Odorheiu Secuiesc 17 

7.  Atid 4 

8.  Avrămești  3 

9.  Băile Tușnad 5 

10.  Bălan 7 

11.  Borsec 2 

12.  Casinu Nou 1 

13.  Ciceu 1 

14.  Ciucsângeorgiu 9 

15.  Cozmeni 5 

16.  Corbu 1 

17.  Corund 2 

18.  Cristuru Secuiesc 10 

19.  Dănești 1 

20.  Dealu 2 

21.  Ditrău 3 

22.  Gălăuțaș 2 

23.  Feliceni 1 

24.  Frumoasa 4 

25.  Joseni 2 

26.  Lupeni 3 

27.  Lunca de Jos 6 

28.  Lunca de Sus 2 

29.  Mărtiniș 1 

30.  Merești 1 

31.  Mugeni 1 

32.  Misentea 1 

33.  Leliceni 1 

34.  Ocland 5 

35.  Păuleni Ciuc 1 

36.  Praid 6 

37.  Plăieșii de Jos 2 

38.  Racu 1 
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Nr. crt. Localitatea Număr de sesizări 

39.  Remetea 2 

40.  Săcel 2 

41.  Satu Mare 3 

42.  Secuieni 1 

43.  Siculeni 4 

44.  Sândominic 1 

45.  Sânmartin 5 

46.  Sântimbru 5 

47.  Sânsimion 3 

48.  Sărmaș 2 

49.  Șimonești 3 

50.  Subcetate 1 

51.  Suseni 4 

52.  Tușnad Nou 1 

53.  Voșlăbeni 1 

54.  Vlăhița 2 

55.  Zetea 3 

 

Cele 272 sesizări primite au fost verificate, pentru o parte dintre acestea s-au 

stabilit măsurile impuse, altele sunt în curs de rezolvare, iar o parte au fost neîntemeiate şi 

ca atare s-a dat răspunsul necesar celor interesaţi. Din aceste cazuri câteva au fost 

orientate către alte instituţii, competente în rezolvarea cazurilor respective. Sesizările 

primite privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare au fost făcute de către 

profesionişti, persoane fizice. 

 Din cele 272 sesizări, 132 au fost confirmate și se distribuie pe următoarele 

tipuri de categorie: 

Abuz fizic 5 

Abuz emoţional 1 

Abuz sexual 35 

Neglijare 91 

Exploatare prin muncă 0 

Exploatare sexuală 0 

Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 

 

În cursul anului 2018 s-au întocmit 221 de rapoarte inițiale/finale şi documentaţia 

necesară cu privire la situaţia copiilor din diferite familii, despre care au fost primite 

sesizările. În unele dintre aceste cazuri, în urma efectuării verificărilor pe teren de către 

specialişti, familiile au fost consiliate, îndrumate, informate şi monitorizate.  

Au fost întocmite/reevaluate/prezentate dosare în faţa comisiei, fiind înaintate către 

instanţă, cu următoarele hotărâri: 



 213 

Propunerea/Hotărârea Număr de cazuri 

Încetarea plasamentului, conform legii 22 

Menţinerea măsurii plasamentului până la terminarea 
studiilor, pentru tinerii în vârstă peste 18 ani 

22 

Suspendarea măsurii de plasament, până la clarificarea 
situaţiei 

0 

Solicitarea/eliberarea avizului favorabil de la/la alt judeţ 
în vederea menţinerii măsurii de plasament/instituirii 
măsurii de plasament 

8 

Stabilirea măsurii de plasament familial la rude 9 

Stabilirea măsurii de plasament familial la alte 
familii/persoane 

9 

Menţinerea măsurii de plasament la alte 
familii/persoane/rude/ OPA pentru copii/tineri aflaţi 
în plasament familial 

547 

Stabilirea măsurii de plasament la centre pentru 
copii cu handicap 

2 

Stabilirea măsurii de plasament la centre de plasament 10 

Menţinerea măsurii de plasament, cu schimbarea 
familiei substitutive sau a reprezentantului legal 

0 

Încetarea tutelei 2 

Încetarea măsurii de supraveghere specializată 0 

Plasament la alt județ 3 

Plasament în regim de urgență la centre 6 

Plasament în regim de urgență la AMP 8 

Reintegrarea în familia naturală 6 

Încetarea măsurii de plasament la alte persoane 5 

Încuviinţarea deschiderii proceduri de adopţie 0 

Repatrieri 5 

Instituirea măsurii de plasament la OPA 19 

Încetare măsurii de plasament la OPA 17 

Încetarea măsurii de plasament la rude 17 

 
Au fost înaintate către instanţa de judecată cu diferite propuneri 97 dosare. 

 

 

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE SOCIALĂ 

Conform Registrului electronic al furnizorilor de servicii în judeţul Harghita există un 

număr de 44 furnizori de servicii acreditaţi.  

În cursul anului 2018 au fost evaluate de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Harghita un număr de 7 servicii (pentru licenţiere), monitorizate un 

număr de 83 servicii din care la 59 de servicii nu s-au constatat deficienţe, iar la un număr 

de 24 de servicii au fost dispuse recomandări.  

          În urma solicitării de informaţii de la primării în ceea ce priveşte existenţa  

serviciilor de asistenţă socială de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, au fost 

identificate un număr de 25 de servicii nelicenţiate. În perioada iunie - septembrie 2018, 
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inspectorii sociali din cadrul Agenţiei au realizat un număr de 17 verificări la sediul 

serviciilor identificate, la care s-au întocmit procese-verbale de control prin care au fost 

dispuse măsuri în vederea licenţierii acestora. Totodată, au fost realizate şi un număr de 

22 controale inopinate, în urma cărora s-au întocmit rapoarte de oportunitate privind 

acordarea subvenţiei conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială. 

Cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială la nivelul județului 

Harghita, în anul 2018, un număr mediu de 75.296 beneficiari/familii au primit 

beneficii, după cum urmează: 

- alocația de stat pentru copii: 59.083 beneficiari; 

- alocația de plasament familial: 781 familii; 

- alocația pentru susținerea familiei: 4.363 familii; 

- indemnizația pentru creșterea copilului: 3.647 familii; 

- stimulent de inserție:1.463 familii; 

- ajutor social: 3.113 persoane singure/familii; 

- ajutoare pentru încălzirea locuinței: 1.541 persoane singure/familii; 

- ajutoare de urgență:1 beneficiar (din anul 2017); 

- subvenții în baza Legii nr. 34/1998: 1.304 beneficiari. 

 Inspecția tematică efectuată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pe anul 

2018 a curprins:  

- controlul beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap care nu au fost reevaluați 

în perioda 2000-2001, în conformitate cu OUG nr. 102/1999; 

- verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic,  respectiv 

unități hoteliere, care oferă servicii de tratament balnear şi recuperare medicală; 

- verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii 

sociale publici și privați; 

- controlul de fond al serviciilor publice de asistență socială (15 SPAS, incluzând 

DGASPC și direcții de asistență socială) a fost realizată în 2 etape. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii, în cadrul controalelor/monitorizărilor s-a efectuat 

informarea şi consilierea furnizorilor de servicii sociale. 
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2.6. Relaţii externe, cooperare regională şi transfrontalieră, programe şi 

acţiuni cu finanţare externă 

 

Analiza datelor referitoare la proiectele cu finanţare europeană în perioada de 

referinţă evidenţiază o creştere atât a numărului de proiecte promovate la nivelul 

administraţiei publice locale şi judeţene, cât şi a valorii aferente acestora. 

Astfel, în anul 2017 erau promovate (depuse) 211 proiecte în valoarea totală de 

153.190,261 mii euro, în timp ce în anul 2018 numărul acestora ajunge la 321 

proiecte în valoare totală de 332,696.846 mii euro, înregistrându-se o creştere cu 

110 proiecte şi o valoare totală de 179.506,585 mii euro.  

Aceeaşi tendinţă ascendentă se menţine şi în cazul proiectelor aprobate, a celor 

pentru care s-au semnat contracte, a celor în implementare şi implementate, fapt reliefat 

în tabelele de mai jos:     

Tabel 1.  Număr proiecte/categorii de unităţi administrativ teritoriale comparativ 2017/2018   

An 

Consiliul 
Judeţean 

Municipii Orașe Comune Total 

Număr total proiecte 

Proiecte depuse 
2017 19 31 5 156 211 

2018 34 55 19 213 321 

Proiecte aprobate 
2017 8 17 2 117 144 

2018 19 37 10 189 255 

Proiecte pentru care au 
fost încheiate contracte 

şi decizii de finanţare 

2017 7 13 2 101 123 

2018 13 29 7 167 216 

Proiecte în implementare 
2017 4 7 0 34 45 

2018 5 10 6 79 100 

Proiecte implementate 
2017 3 6 1 36 46 

2018 4 7 1 66 78 
 

Tabel 2.  Valoare totală proiecte/categorii de unităţi administrativ teritoriale comparativ 2017/2018 

 
An 

Consiliul Judeţean Municipii Orașe Comune Total 

Valoare totală (mii euro) 

 

 
Proiecte depuse 
 

 
2017 

2.192,700 22.063,412 5.526,143 123.408,006 153.190,261 

 
2018 

58.321,566 95.343,489 38.113,775 140.918,016 332.698,846 

Proiecte aprobate 

 
2017 

783,995 8.365,682 3.557,262 98.947,876 111.654,815 

 
2018 

42.512,379 40.141,199 9.519,762 124.588,550 216.761,890 

Proiecte pentru 
care au fost 
încheiate 
contracte şi 
decizii de 
finanţare 
 

 
2017 

770,955 6.495,232 3.557,262 78.545,333 89.368,782 

2018 
 

14.106,151 24.143,741 
 

5.613,326 
 

112.211,765 156.074,983 

Proiecte în 
implementare 
 

2017 384,928 2.585,733 0.000 32.425,581 35.396,242 

2018 739.553 6.292,706 3.529,825 65.809,907 76.371,991 
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An 

Consiliul Judeţean Municipii Orașe Comune Total 

Valoare totală (mii euro) 

Proiecte 
implementate 
 

2017 218,877 4.086,129 2.083,501 19.722,373 26.110,880 

2018 264.960 2.791,728 2.083,501 28.338,268 33.478,457 

 

Reprezentarea grafică a numărului de proiecte promovate şi a valorii aferente pe 

programele de finanţare accesate de către unităţile administrativ - teritoriale, reflectă 

creşterile înregistrate la nivelul fiecărui program aşa cum se poate vedea şi în diagramele 

de mai jos: 
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I.1 Programul Operaţional Regional (POR) 
 În cadrul Programul Operaţional Regional în perioada de referinţă se constată 

o creştere semnificativă a numărului de proiecte promovate la nivelul fiecăreia dintre cele 

patru categorii de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, dar şi valoarea totală aferentă 

acestora. Astfel, per total, numărul de proiecte a înregistrat în 2018 o creştere procentuală 

de 52% faţă de anul 2017, iar în ceea ce priveşte valoarea se observă o creştere de 

117%.  

Datele existente evidenţiază o creştere cu 189% a numărului de proiecte depuse, 

de 77% a proiectelor aprobate, cu 75 % a proiectelor pentru care au fost semnate 

contracte, cu 122% a proiectelor în implementare şi cu 69% a celor implementate.  

Creşteri semnificative ale valorilor din fonduri europene nerambursabile sunt 

înregistate mai ales la proiectele depuse, 175,728.377 mii euro în 2018, comparativ cu 

2017 când valoarea atrasă era de 25,935.432 mii euro, dar şi la nivelul celor aprobate 

85,478.939 mii euro în 2018, faţă de 10,509.137 mii euro cât era în 2017.   

Informaţii detaliate privind numărul şi valoarea contractată pe unităţi administrativ 

teritoriale şi stadiul în care se află proiectul pot fi vizualizate în tabelele şi diagramele de 

mai jos, comparativ pe anii 2017/2018.  

Tabel 3 – Situaţia privind proiectele promovate în cadrul POR,  pe categorii de unităţi administrativ teritoriale comparativ 
2017/2018: 

 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Număr 

total 

proiecte 0 14 21 45 3 13 5 12 29 84

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro) 0.000 47,452.944 18,825.944 92,148.478 4,224.422 28,158.185 2,903.066 7,968.770 25,953.432 175,728.377
Număr 

total 

proiecte 0 8 8 29 2 6 2 11 12 54

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro) 0.000 32,793.644 5,220.245 38,034.175 3,557.262 8,061.630 1,731.630 6,598.490 10,509.137 85,487.939
Număr 

total de 

proiecte 0 4 5 21 2 3 2 3 9 31

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro) 0.000 4,513.707 3,428.249 22,036.717 3,557.262 4,155.194 1,731.630 1,117.568 8,717.141 31,823.186
Număr 

total de 

proiecte 0 0 2 6 0 2 0 0 2 8

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro) 0.000 0.000 1,222.110 5,001.882 0.000 2,071.693 0.000 0.000 1,222.110 7,073.575
Număr 

total de 

proiecte 0 0 0 2 1 1 2 3 3 6

Valoare 

totală   

(mii euro) 0.000 0.000 2,206.139 2,206.139 2,083.501 2,083.501 1,731.630 1,117.568 6,021.270 5,407.208

Consiliul Judeţean Municipii Oraşe Comune Total

Unități administrativ 

teritoriale

Proiecte depuse

Proiecte 

aprobate

Proiecte pentru 

care au fost 

încheiate 

contracte 

Proiecte în 

implementare

Proiecte 

implementate  



 218 

Autorităţile publice locale au fost preocupate şi anul acesta de îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor oferite, dar şi de creșterea nivelului de trai al cetăţenilor din aria lor de 

cuprindere, scopul final fiind acela al îmbunătățirii calității vieții populației din județ.  

Investiţiile propuse sau realizate prin implementarea proiectelor au vizat şi anul 

acesta în procent de 32% anveloparea clădirilor unităţilor de învăţământ și a blocurilor de 

locuit, modernizarea/retehnologizarea centralelor termice, cu scopul creşterii eficienţei 

energetice a acestora şi reducerii costurilor aferente asigurării agentului termic în sezonul 

rece, dar şi modernizarea sistemului de iluminat prin adoptarea unor soluţii economice şi 

ecologice. Suma totală aferentă acestora fiind de 31,734.243 mii Euro.  

Numărul proiectelor care urmăresc modernizarea infrastructurii educaționale şi 

valoarea aferentă au înregistrat de asemenea o creştere însemnată în anul 2018, 

comparativ cu 2017. Astfel în 2018, 13 din cele 20 de entități publice au depus cel puțin 

un proiect care vizează creșterea calității educației și a condițiilor de desfășurare a actului 

educațional, și reprezintă aproxmativ 23% din totalul proiectelor eligibile depuse de 

autoritățile publice în cadrul acestui program, în timp ce în anul 2017, 3 din cele 10 entităţi 

publice  au promovat un proiect cu această destinaţie, ceea ce reprezintă 10,35% din 

total.  

Interesul autorităţilor publice județene/locale s-a manifestat în 2018 în direcția 

dezvoltării/îmbunătăţirii infrastructurii rutiere (9,5%), sociale (3,6%), de sănătate 

(7,12%), culturale (2,38%), turism (2,38%), de afaceri (4,8%), de salvamont (2,38%) şi 

ambientale urbane(13,09%) prin implementarea de proiecte individuale sau integrate 

promovate de către acestea. Valoarea totală însumată aferentă acestor din urmă domenii 

este de 119,718.943 mii euro. 

Detaliată pe unităţi administrativ - teritoriale municipale şi orăşeneşti, dar şi a 

investiţiilor pe domenii de dezvoltare socio - economică situaţia se prezintă astfel: 

Unitate administrativ 
teritoriale 

Nr. proiecte Total (mii euro) 
Domeniu socio –economic - 2018 

2017 2018 2017 2018 

Consiliul Județean 
Harghita 

0 14 0,000 47,452.944 

5 proiecte reabilitare infrastructură rutieră;                                                
3 proiecte de îmbunătățire a infrastructurii 
de sănătate;                       
1 proiect privind infrastructura școlară;                                                 
3 proiecte pentru dezvoltarea 
infrastructurii destinate incubatoarelor de 
afaceri;                                                       
2 proiecte privind infrastructura 
salvamont. 

Miercurea Ciuc 11 14 7,553.889 16,480.290 

11 proiecte reabilitare termică unităţi 
şcolare;                          
3 proiecte destinate reabilitării termice a 
14 blocuri de locuit.                                      
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Unitate administrativ 
teritoriale 

Nr. proiecte Total (mii euro) 
Domeniu socio –economic - 2018 

2017 2018 2017 2018 

Odorheiu Secuiesc 6 12 8,772.285 30,511.392 

1 proiect social vizează modernizarea 
centrului de zi existent cu scopul de a 
îmbunătăţii accesului persoanelor vârstnice 
vulnerabile la servicii de asistenţă socială;                                  
1 proiect cultural;                                                                  
3  proiecte de modernizare a infrastructurii 
şcolare;                          
2 proiecte integrate (reabilitare termică şi 
valorificarea eficientă a spaţiului urban);                                                    
2 proiecte privind îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere;                                  
1 proiect privind îmbunătățirea 
infrastructurii de afaceri;                                 
2 proiecte privind reabilitarea termică a 
blocurilor de locuit. 

Gheorgheni 4 15 2,549.770 37,609.240 

1 proiect integrat amenajare spaţii verzi 
și valorificarea eficientă a spațiului urban,                                                      
1 proiect cultural,                                                               
6 proiecte  - îmbunătăţire eficiență 
energetică și reducerea consumului de 
energie;                                                          
2 proiecte care vizează îmbunătățirea 
mobilității urbane;                                   
2 proiecte pentru îmbunătățirea 
infrastructurii și calității educaționale;                                                        
1 proiect îmbunătățire infrastructură de 
sănătate;                                        
2 proiecte îmbunătățire calitate a vieții 
populației. 

Toplița 0 4 0,000 7,547.556 

2 proiecte îmbunătățire infrastructură 
educaționaă;                   
1 proiect privind îmbunătățirea eficienței 
energetice prin reducerea consumului de 
energie - sistem de iluminat publice 
ecoeficient;                                                                                 
1 proiect privind îmbunătățirea 
infrastructruii de sănătate. 

Bălan 1 4 2,083.501 8,066.198 

2 proiecte îmbunătățire infrastructură 
educațională;                                     
1 proiect îmbunătățire eficeință energetică;                                          
1 proiect integrat îmbunătățire calitate 
viață populație prin dezvoltarea 
infrastructruii sociale, culturale, de recreere 
și a mici infrastructrui urbane.  

Borsec 1 3 667,160 7,442.341 

1 proiect îmbunătăţire infrastructură 
turistică;                                                 
1 proiect integrat îmbunătățire calitate 
viață populație prin dezvoltarea 
infrastructruii sociale, culturale, de recreere 
și a micii infrastructruri urbane;                          
1 proiect creștere eficiență energetică 
clădire primărie. 

Băile Tușnad 1 2 1,473.761 3,767.000 

1 proiect integrat îmbunătățire calitate 
viață populație prin dezvoltarea 
infrastructruii sociale, culturale, de recreere 
și a micii infrastructruri urbane;                          
1 proiect îmbunătățire infrastructură 
rutieră. 

Cristuru Secuiesc 0 3 0,000 6,647.600 

1 proiect integrat îmbunătățire calitate 
viață populație prin dezvoltarea 
infrastructruii sociale, culturale, de recreere 
și a micii infrastructruri urbane;                              
1 proiect privind îmbunătățirea eficienței 
energetice prin reducerea consumului de 
energie - sistem de iluminat publice 
ecoeficient;                    
1 proiect modernizare infrastructură 
educațională. 

Vlăhița 
 

0 
1 

 
0,000 

2,235.046 
1 proiect infrastructura de sănătate 

Ciceu 0 1 0,000 1,726.396 
1 proiect modernizare infrastructură 
educațională 
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Unitate administrativ 
teritoriale 

Nr. proiecte Total (mii euro) 
Domeniu socio –economic - 2018 

2017 2018 2017 2018 

Ciumani 
 

0 
1 

 
0,000 

633.010 
1 proiect modernizare infrastructură 
educațională 

Corund 0 2 0,000 2,057.449 
2 proiecte modernizare infrastructură 
educațională 

Gălăuțaș 1 1 1,430,110 302.043 
1 proiect modernizare infrastructură 
educațională 

Lueta 2 2 663,440 657.760 

1 proiect reabilitare și modernizare 
infrastructură școlară în Lueta,            
1 proiect  modernizare  infrastructură 
servicii sociale 

Mădăraș 1 1 514,005 514.005 1 proiect construire şcoală 

Merești 0 1 0,000 292.282 
1 proiect înființare infrastructură de servicii 
sociale pentru persoane vârstnice 

Sândominic 1 1 295,511 261.400 
1 proiect îmbunătăţire performanţă 
energetică sediu primărie 

Sântimbru 0 1 0,000 1,256.775 
1 proiect îmbunătăţire infrastructură 
turistică prin renovarea conacului Henter                                                

Voșlăbeni 0 1 0,000 267.650 
1 proiect modernizare infrastructură 
educațională 

 
Tabel 4 - Număr proiecte depuse/domenii socio – economice POR (an 2018) 
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Tabel 5 – Valoare mii euro şi localitatea POR  (an 2018) 

 
 

I.2 Programul Național de Dezvoltare Rurală 
 

Numărul proiectelor depuse de către autorităţile publice locale în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală în 2018, comparativ cu anul 2017 

înregistrează o cerştere procentuală de 35%, iar valoarea aferentă de 10%. 

Valoarea totală a acestora este de 133,878.698 mii euro în 2018 şi de  

121.390,611 mii euro, în 2017.  

Tabel 6 – Situaţia privind numărul proiectelor pe categorii de unităţi administrativ teritoriale 2017/2018 (PNDR) 
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Tabel 7 – Situaţia privind valoarea proiectelor pe categorii de unităţi administrativ teritoriale 2017/2018 

(PNDR) 

 

Polii de dezvoltare socio-economice spre care se concentrează numărul cel mai mare 

de proiecte sunt: 

 Infrastructura de transport local (vizate sunt drumurile agricole, forestiere şi de 

interes local): aproximativ 25% în 2017 şi 28,79% în 2018;   

 Infrastructura de învăţământ: 16,70% în 2017 şi 12,12% în 2018;  

 Infrastructura culturală: 17,36% în 2017 şi 19,70% în 2018; 

 Infrastructura de servicii comunitare de apă şi canalizare: 11,81% în 2017 12,12% 

în 2018;  

 Îmbunătățirea calităţii vieţii populației prin proiecte integrate care vizează 

dezvoltarea integrată a infrastructurii sociale, culturale, de recreere și a 

infrastructurii rurale: aproximativ 17,17% doar în 2018; 

Restul de aproximativ 29,13% în 2017 şi 34,34% în 2018 sunt proiecte care se 

axează pe dezvoltarea infrastructurii comunale/rurale de sănătate, turism, situaţii de 

urgenţă, servicii sociale, precum şi eficientizarea energetică a clădirilor publice/creare de 

sisteme alternative de încălzire. 
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Tabel 8 - Număr proiecte depuse/domenii socio – economice PNDR (an 2018) 

 

Topul celor mai mari valori atrase în judeţ prin PNDR de către autorităţile publice 
locale, prezentat în ordine descrescătoare, comparativ 2017/2018 este:  

 
 

                                    An 2017 

Nr. 

ctr. 
UAT 

Valoare totală 

proiecte (mii 
euro) 

1. Corund 8.499,357 

2. Ciceu 7.486,970 

3. Lueta 7.287,830 

4. Suseni 6.324,000 

5. Mădăraş 5.743,083 

6. Praid 5.095,198 

7. Zetea 4.912,609 

8. Joseni 4.853.327 

9. Remetea 4.474,287 

10. Sărmaş 4.461,581 

 

 

 
                               An 2018 

Nr. 

ctr. 
UAT 

Valoare totală 

proiecte (mii 
euro) 

1. Corund 8,089.278 

2. Lueta 7,780.300 

3. Suseni 6,577.087 

4. Remetea 6,178.002 

5. Mădăraş 5,742.213 

6. Zetea 5,507.772 

7. Siculeni 5,457.213 

8. Joseni 5,408.525 

9. Praid 4,875.043 

10. Dealu 4,858.000 
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Situaţia proiectelor din cadrul PNDR la nivelul comunelor din judeţ, anul 2018: 

Număr total 

proiecte

Valoare totală 

proiecte        

(mii euro)

Fonduri 

nerambursabile

Contribuţie 

proprie

Număr 

total 

proiecte

Valoare totală 

proiecte     (mii 

euro)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare totală 

proiecte (mii 

euro)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare totală 

proiecte (mii 

euro)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare totală  

(mii euro)

Atid 1 52.636 52.636 0.000 1 52.636 1 52.636 0 0.000 1 52.636

Avrămești 2 322.562 262.957 59.605 2 322.562 1 322.562 2 322.562 0 0.000

Brădești 2 931.812 607.494 324.318 2 931.812 2 931.812 2 931.812 0 0.000

Cârța 2 361.395 360.410 77.536 1 20.632 1 20.632 1 20.632 0 0.000

Căpâlniţa 3 2,255.870 1,969.460 286.410 3 2,255.870 3 2,255.870 3 2,255.870 0 0.000

Ciucsangeorgiu 1 235.885 224.652 11.233 1 235.885 1 235.885 0 0.000 0 0.000

Ciceu 5 2,099.502 1,719.420 380.082 4 2,028.338 4 2,028.338 4 2,028.338 0 0.000

Ciumani 4 2,443.330 2,396.020 47.310 2 1,249.710 2 1,249.710 1 64.180 0 0.000

Corund 12 8,089.278 6,893.443 1,195.835 12 8,089.278 12 8,023.499 5 5,069.238 7 3,020.040

Cozmeni 3 3,214.417 2,258.644 955.773 3 3,214.417 3 3,214.417 3 3,214.417 0 0.000

Corbu 1 198.321 50.772 147.549 1 198.321 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Dăneşti 4 4,772.121 4,019.784 752.337 4 4,772.121 4 4,772.121 4 4,772.121 0 0.000

Dealu 8 4,858.000 3,864.132 993.868 8 4,858.000 7 4,858.000 1 600.000 6 4,258.000

Ditrău 5 3,534.861 2,800.486 734.375 4 3,385.418 4 3,385.418 1 1,830.965 3 1,554.453

Dârjiu 3 563.964 563.964 0.000 3 1,284.027 3 1,284.027 2 1,199.803 1 84.224

Feliceni 2 451.977 336.310 115.667 1 209.305 1 209.305 1 209.305 0 0.000

Frumoasa 2 2,564.610 1,411.110 1,153.500 2 2,564.610 2 2,564.610 2 2,564.610 0 0.000

Gălăuțaș 3 1,014.952 809.494 205.458 3 1,014.952 3 1,014.952 3 1,014.952 0 0.000

Joseni 6 5,408.525 5,024.734 383.791 6 5,408.525 6 5,408.525 2 1,880.623 3 3,229.456

Lăzarea 5 3,809.746 2,993.500 816.246 4 2,870.550 4 2,870.550 2 1,539.937 1 31.679

Leliceni 2 371.723 293.663 78.060 2 371.723 2 371.723 1 78.643 1 293.080

Lunca de Jos 4 4,249.189 3,899.290 349.899 4 4,249.189 4 4,249.189 2 604.644 0 0.000

Lunca de Sus 1 130.045 107.700 22.345 1 130.045 1 130.045 1 130.045 0 0.000

Lueta 7 7,730.300 5,919.450 1,810.850 7 7,730.300 3 3,344.610 0 0.000 3 3,344.610

Lupeni 5 3,515.881 2,616.793 899.088 5 3,515.881 5 3,515.881 3 3,052.715 2 463.166

Mădăraș 8 5,742.506 4,440.655 914.765 7 5,179.928 7 5,179.928 1 1,383.427 5 2,027.493

Mărtiniș 5 4,510.913 3,708.065 802.848 3 2,673.850 2 787.445 1 124.404 1 663.041

Mereşti 4 352.280 279.047 73.233 4 352.280 4 352.280 0 0.000 3 199.787

Mihăileni 1 15.000 15.000 0.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 0 0.000

Mugeni 2 1,458.650 1,275.050 183.600 2 1,458.650 2 1,458.650 1 1,380.350 1 78.300

Păuleni Ciuc 1 1,598.780 1,296.600 302.180 1 1,598.780 1 1,598.780 1 1,598.780 0 0.000

Plăieşii de Jos 1 61.224 50.000 11.224 1 61.224 1 61.224 0 0.000 1 61.224

Porumbeni 4 4,171.071 3,003.280 1,167.791 4 4,171.071 4 4,171.071 1 1,138.218 0 0.000

Praid 5 4,875.043 3,477.736 1,397.307 5 4,875.043 5 4,875.043 4 4,739.186 1 135.857

Racu 4 1,084.180 1,079.380 4.800 4 1,084.180 4 1,084.180 2 1,013.710 1 26.860

Remetea 5 6,178.002 4,132.099 2,045.903 4 2,585.818 4 6,020.915 2 5,214.793 2 806.122

Satu Mare 3 1,394.047 1,119.112 274.935 2 1,349.047 2 1,349.047 1 1,212.177 1 136.870

Sărmaş 2 4,872.682 4,461.582 411.100 2 4,872.682 2 4,872.682 0 0.000 2 4,872.682

Secuieni 3 1,152.788 1,039.788 113.000 1 140.000 1 140.000 0 0.000 1 140.000

Sâncrăieni 2 318.920 253.110 65.810 2 318.920 2 318.920 0 0.000 1 59.790

Sândominic 3 691.790 577.150 114.640 3 691.790 2 430.390 0 0.000 0 0.000

Sânmartin 2 1,157.549 1,157.549 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Sântimbru 4 761.938 593.549 168.389 4 761.938 3 702.495 1 584.231 2 118.264

Siculeni 5 5,457.213 4,362.325 1,094.888 4 4,305.595 3 2,063.972 2 1,928.326 1 135.646

Sînsimion 5 582.700 440.699 142.001 5 582.700 5 582.700 0 0.000 4 191.426

Subcetate 3 3,325.400 2,731.630 593.770 3 3,325.400 3 3,325.400 1 3,123.170 1 160.080

Suseni 7 6,577.087 5,430.087 1,147.000 7 6,577.087 7 6,577.087 5 4,557.698 0 0.000

Șimonești 2 723.578 723.578 0.000 2 723.578 2 723.578 1 58.925 1 664.653

Tomești 1 294.755 240.889 53.866 1 294.755 1 294.755 0 0.000 0 0.000

Tulgheș 4 2,004.650 1,456.410 548.240 2 1,591.440 1 389.140 1 389.140 0 0.000

Tușnad 1 1,194.890 979.167 215.723 1 1,194.890 1 1,194.890 0 0.000 0 0.000

Ulieş 1 65.000 65.000 0.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 0 0.000

Voşlăbeni 6 1,935.300 1,571.250 364.050 4 1,042.720 4 1,042.720 3 983.610 1 59.110

Zetea 7 5,507.772 4,486.544 1,021.228 6 4,929.952 6 4,929.952 3 2,914.350 2 194.515

Total 194 131,246.610 105,902.649 25,033.426 172 117,787.425 160 110,921.561 79 65,809.907 60 27,063.064

UAT

Proiecte aprobate

Proiecte pentru care au 

fost încheiate contracte şi 

decizii de finanţare

Proiecte în 

implementare Poiecte în implementateProiecte depuse
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Tabel 9 – diagrame privind numărul şi valoarea proiectelor promovate la nivel de comune 

 
a). Număr total de proiecte promovate la nivelul judeţului 
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b). Valoare totală proiecte promovate la nivelul comunelor din judeţ (2018) 

 
 
 



 

 227 

I.3 Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
 

 Programul destinat consolidării capacităţii administrative şi organizaţionale a 

instituţiilor publice, POCA (Programul Operaţional Capacitate Administrativă) cu 

adresabilitate directă către autorităţile publice locale/judeţene continuă să înregistreze un 

interes destul de scăzut în rândul acestora, numărul proiectelor promovate în anul 2018 

fiind de trei, cu unul mai mult decât în 2017.  

Realizarea unei administraţii publice eficiente, adaptată la nevoile societăţii pentru a 

câştiga încrederea cetăţenilor reprezintă scopul proiectului lansat de către Primăria 

municipiului Odorheiu Secuiesc. Acesta urmăreşte creşterea calităţii serviciilor oferite de 

către primărie, cetăţenilor săi. 

Primăria municipiului Gheorgheni prin proiectul implementat a introdus sistemul 

Balanced Scorecard, un sistem de management strategic prin care se poate măsura 

performanţa la nivelul instituţiei în raport cu obiectivele strategice planificate.  

Optimizarea serviciilor orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru 

Consolidarea Administraţiei Publice prin introducerea sistemului Cadrul comun de 

autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice și instruirea personalului 

pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în administrația 

publică locală, pentru a oferi servicii de calitate care să asigure obținerea satisfacției și 

încrederii cetățenilor, în condiții de eficiență, eficacitate, este obiectivul urmărit de către 

Consiliul Judeţean Harghita prin proiectul „Planificare strategică şi managementul 

performanţei în folosul cetăţenilor din judeţul Harghita prin implementarea CAF”. 

 

Tabel 10 – Programul Operaţional Capacitate Administrativă - 2018 

Număr total 

proiecte

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro)

Fonduri 

nerambursabile

Contribuţie 

proprie

Număr total 

proiecte

Valoare 

totală 

proiecte (mii 

euro)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare 

totală 

proiecte (mii 

euro)

Număr 

total de 

proiecte 

Valoare 

totală 

proiecte 

(mii euro)

Consiliul Judeţean 

Harghita 1 128.868 126.291 2.577 1 126.291 0 0.000 0 0.000

Georgheni 1 78.454 75.710 0.000 1 78.454 1 78.454 1 78.454

Odorheiu  Secuiesc 1 92.031 89.323 2.708 0 0.000 0 0.000 0 0.000

Total 3 299.353 291.324 5.285 2 204.745 1 78.454 1 78.454

Unitate 

Administrativ 

Teritorial

Proiecte depuse Proiecte aprobate

Proiecte pentru care au 

fost încheiate contracte 

şi decizii de finanţare

Proiecte în 

implementare
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I.4 Programului Operaţional Capital Uman 

 

  În cadrul Programului Operaţional Capital Uman sunt promovate un număr de 

patru proiecte (v. Anexa 11 ), în valoare totală de 2,095.807 mii euro, cu două mai 

mult decât în 2017. 

Municipiul Odorheiu Secuiesc prin implementarea proiectului ”Strategia de 

Dezvoltare Locală - Municipiul Odorheiu Secuiesc” a urmărit şi combaterea sărăciei și a 

excluziunii sociale pentru cei cca. 10 000 locuitori, roma și non-roma, care locuiesc în 

această urbe şi se confruntă cu această situaţie. Mobilizarea și implicarea concretă a 

acestora, dar şi a organizaţiilor neguvernamentale locale pentru elaborarea şi dezvoltarea 

unei strategii realiste şi coerente care să aducă soluţii la problemele acestor comunităţi au 

fost activităţi specifice în cadrul acestui proiect. Valoare totală a proiectului a fost de 

535.704 mii  euro. 

Obiectivul general al proiectului „C.R.E.S.C - Cooperare și Responsabilitate: 

Economia Socială: Contează!”, promovat de către oraşul Bălan este sprijinirea dezvoltarii 

antreprenoriatului social în regiunile Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-

Est prin înfiinţarea, consilierea şi monitorizarea a 21 de întreprinderi sociale, inclusiv 

intreprinderi sociale de inserţie, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă, la 

dezvoltarea serviciilor sociale locale şi la bunăstarea comunităţilor din zonele ţintă.       

Primăria comunei Atid prin implementarea proiectului „Dezvoltarea economiei 

sociale în mediul rural, o şansă pentru comunităţile rome” , având valoarea totală de 

109.306 mii euro a contribuit la dezvoltarea economiei sociale în mediul rural prin 

crearea unor instrumente de integrare a comunităţii rome în comunitatea locală, 

majoritară. 

Primăria Ulieş este una dintre cele 139 de primării care implementează proiectul 

promovat la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Justiţie Sociale şi care vizează 

creşterea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea şi pilotarea serviciilor 

comunitare integrate în 139 comunitati rurale şi mic urbane cu tip de marginalizare peste 

medie şi severă. 

 
I.5 Programului Operaţional Sectorial de Mediu 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial de Mediu constă în 

reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la 

infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Eforturile în 

această direcţie sunt reflectate de interesul tot mai mare al factorilor decidenţi locali 
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pentru acest sector, deşi numărul celor care au aplicat în cadrul acestui program la nivel 

judeţean este mic (v. Tabel 12). Situaţia existentă se datorează şi faptului că, POS Mediu 

nu este singurul program care oferă autorităţilor publice locale posibilităţi de finanţare în 

acest domeniu, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală fiind o alternativă mult mai la 

îndemâna autorităţilor publice locale din mediu rural. De asemenea Programul Operaţional 

Infrastructură Mare cuprinde linii de finanţare care vizează îmbunătăţirea infrastructurii de 

mediu. 

 La nivel judeţean sunt două autorităţi publice locale care au încheiat contracte în 

cadrul acestui program: primăria municipiul Miercurea Ciuc şi cea a comunei Ciceu. 

Valoarea totală a proiectelor se ridică la 2.712,370 mii euro. 

Tabel 11 - Programului Operaţional Sectorial de Mediu  

UAT Miercurea Ciuc Ciceu 

Total 

Denumire proiect 

Extindere şi reabilitare 

reţea cu apă şi apă 
uzată în judeţul 

Harghita 

Construirea unor platforme 

de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de 

grajd 

Obiective  

Platformă destinată 
colectării și depozitării 

gunoiului de grajd de la 
fermierii mijloci și mici - 

grupul țintă al proiectului 

Proiecte 
depuse 

Număr total proiecte 3 1 4 

Valoare totală 
proiecte (mii euro) 

1.212,370 1.500,000 2.712,370 

Proiecte 

aprobate 

Număr total proiecte 3 0 3 

Valoare totală 
proiecte (mii euro) 

1.212,370 0,000 1.212,370 

Proiecte 

pentru care au 
fost încheiate 

contracte şi 
decizii de 

finanţare 

Număr total de 

proiecte 
3 0 3 

Valoare totală 

proiecte (mii euro) 
1.212,370 0,000 1.212,370 

În 
implementare 

Număr total de 
proiecte 

3 0 3 

Valoare totală 

proiecte (mii euro) 
1.212,370 0,000 1.212,370 

 

I.6 Programul Operaţional Infrastructură Mare 

 Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) finanţează activităţi din 

patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi 

adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia 

Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
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La nivelul judeţului a fost depus un singur proiect în cadrul acestui program, 

titularul acestuia fiind Consiliul Judeţean Harghita, iar municipiul Miercurea Ciuc a formulat 

o idee de proiect. 

Proiectul depus de către Consiliul Judeţean Harghita are ca obiective reducerea 

numărului depozitelor neconforme pe de o parte şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România, pe de altă parte. Valoarea totală a acestuia este 40,857 

mii euro. 

 

I.7 Alte programe cu finanţare europeană 

 

Un număr de 26 de proiecte sunt promovate în cadrul diferitelor programe de 

finanţare nerambursabilă europeană (Programul Interreg Europe, Programul Transnațional 

Dunărea, Programul Europa pentru Cetățeni, subprogramul Rețele de orașe, Programul 

"Support for awareness-raising activities about the value of intellectual property and the 

damages of counterfeiting and piracy (2017/C 244/04, Programul Erasmus+, 

subprogramul Parteneriate Strategice, Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul 

Europei SEE, Programul „Europa pentru cetăţeni „ – componenta Oraşe Înfrăţite”), 

totalizând valoarea de 9.394,310 mii euro. 
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Tabel 12 - Alte programe cu finanţare europeană/unităţi administrativ teritoriale 

CJ Municipii Oraşe Comune Total

Proiecte depuse

Număr total 

proiecte 18 3 1 4 26

Valoare totală 

proiecte            

(mii euro) 2,151.823 280.496 6,868.661 93.330 9,394.310

Fonduri 

nerambursabile 2,021.290 275.129 6,833.000 93.330 9,222.749

Contribuţie 

proprie 130.533 5.367 35.661 0.000 171.561

Număr total 

proiecte 9 3 0 5 17

Valoare totală 

proiecte            

(mii euro) 1,004.513 280.496 0.000 93.330 1,378.339

Număr total de 

proiecte 8 3 0 3 14

Valoare totală 

proiecte               

(mii euro) 1,004.513 280.496 0.000 63.330 1,348.339

Număr total de 

proiecte 5 0 0 0 5
Valoare totală 

proiecte          

(mii euro) 739.553 0.000 0.000 0.000 739.553

Număr total de 

proiecte 4 3 0 2 9

Valoare totală 

(mii euro) 264.960 176.630 0.000 48.330 489.920

Proiecte aprobate

Proiecte pentru 

care au fost 

încheiate 

contracte şi decizii 

de finanţare

Proiect în 

implementare

Proiecte 

implementate

UAT

 
 Domeniile şi programele pentru care au aplicat cele 26 de autorităţi publice locale 

sunt cele care promovează cultura, turismul, politicile agricole comunitare, economia 

socială integrativă, dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor şi teme privind 

viitorul Europei. 

 
Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară şi 

Grupurile de Acţiune Locală 
 

 În judeţul nostru funcţionează patru Grupuri de Acţiune Locală (GAL) – cunoscute 

şi sub denumirea Asociaţii LEADER: 

 

1. GAL Asociația LEADER Csík                     3.507,465 mii euro 

2. GAL G10      1.991,746 mii euro 

3. GAL Sóvidék-Hegyalja    1.559.980,29 euro 

4. GAL Homorod-Kukullo LEADER   1.499,708 mii euro 
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 Având în vedere răspunsurile primite de la asociaţiile mai sus amintite se poate 

constata că Asociația LEADER Csík se clasează pe primul loc atât la numărul de proiecte 

promovate, cât şi la valoarea atrasă, şi anume 3.507.464,50 euro.  

Situaţia fondurilor alocate proiectelor este prezentată în diagrama de mai jos: 

 
 Observaţie: nici un GAL nu a depus în nume propriu proiecte pentru a obţine finanţare la vreun 

program cu finanţare din surse externe. 

 

  În comparaţie cu anul anterior s-a menţinut ordinea din punct de vedere al 

fondurilor alocate proiectelor depuse/aprobate/implementate de grupurile de acţiune 

locală, lider a rămas Asociaţia GAL „Csik” LEADER. Acest lucru se datorează faptului că are 

cele mai multe unităţi administrativ teritoriale în componenţa membrilor şi aria de 

acoperire cea mai mare. 

 Având în vedere numărul proiectelor situaţia pe anul precedent se prezintă astfel: 
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GAL „Csik” Leader este lider detaşat şi în acest caz, dar faţă de anii precedenţi 

majoritatea proiectelor au fost orientate către investiţii în sfera privată. Cu toate acestea 

pot fi evidenţiate şi proiectele contractate de către autorităţile publice din judeţ, valorile 

din acestă sferă fiind mai mari, între 100 mii euro şi 400 mii euro, comparativ cu cele din 

sectorul privat care nu depăşesc valoarea de 100 mii euro. 

 La nivelul judeţului Harghita funcţionau în anul 2017 un număr de 26 Asociaţii de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI), iar în 2018 un număr de 18, cu 8 mai puţin, cauza 

diminuării numărului acestora fiind diversă (lipsa susţinerii financiare, încetarea scopului 

pentru care au fost create, etc.)  

         Valoarea totală a proiectelor promovate de asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară ajunge la valoarea de 66.809,153 mii euro. 

       Proiectul cu titlul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita” 

cu valoarea de 37.814,854 mii de euro a rămas lider în clasamentul alcătuit după 

valoarea proiectelor şi este implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

"S.I.M.D." Harghita, iar beneficiari sunt toate autorităţile locale din judeţul Harghita, cu 

excepţia municipiului Odorheiu Secuiesc. În momentul de faţă proiectul este implementat 

în proporţie de 98%. 

 

Din punct de vedere a valorii proiectelor situaţia se prezintă astfel: 

 

Situaţia ADI-urilor pe valoarea totala a proiectelor (euro)
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          Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita are cele mai multe proiecte 

în diferite stadii: 8 proiecte dintre care, 3 proiecte în faza de implementare, iar restul sunt 

depuse şi aşteaptă rezultatul evaluărilor.  

Număr de proiecte promovate de ADI  

Numărul proiectelor
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În concluzie, valoarea totală a proiectelor înregistrează o creştere uşoară 

comparativ cu anul anterior,  de la de 50.152,988 mii euro (în 2017) la 66.747,053 

mii euro (în 2018).  

 Majoritatea proiectelor vizează investiţii în infrastructura autorităţilor locale, 

fondatoare ale asociaţiilor. 
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CONCLUZII 

 

Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Harghita pe anul 2018 

redă şi reflectă un aspectul general asupra stării economice şi reflectă evoluţia principalilor 

indicatori economici, sociali şi culturali de la nivelul judeţului.  

 

Datele utilizate în structura raportului au fost utilizate pe baza datelor furnizate de 

instituţiile publice de la nivel judeţean, din informaţiile primite de la unităţile administrativ 

teritoriale din judeţ, precum şi din datele extrase de pe web-site-urile instituţiilor / 

autorităţilor publice din judeţ. 

În structura acestui raport, datele utilizate ilustrează evoluţiile unor indicatori care 

pot fi corelaţi cu factori interni sau externi care au determinat dinamica fiecărui sector de 

activitate.  

 

 Sintetic, situaţia privind principalele sectoare economico-sociale de la nivelul judeţului 

Harghita se prezintă după cum urmează: 

 În sectorul industrial, pe parcursul anului 2018, în luna aprilie s-a înregistrat 

cea mai mare creştere a indicelui producţiei industriale (+8,1 %) 

comparativ cu luna aprilie a anului precedent, iar cea mai mare scădere s-a 

înregistrat în luna septembrie (-3,6 %) comparativ cu aceeaşi lună a anului 2017 iar 

indicele producţiei industriale a înregistrat în anul 2018 o creştere de 1,9 %  

comparativ cu anul precedent; 

 Totodată, în anul 2018 , comparativ cu anul 2017, producţia industrială (serie 

brută) şi cifra de afaceri din industrie,  au crescut cu 1,9%, respectiv cu 

2,1%  ca efect al creşterii industriei prelucrătoare, a producţiei şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat cât şi a creşterii ratei 

inflaţiei; 

 Cu privire la numărul contribuabililor existenţi la nivelul judeţului se poate constata 

faptul că pe total judeţ numărul contribuabililor persoane fizice a scăzut cu 

81 faţă de anul 2017, în timp ce numărul contribuabililor persoane juridice 

a crescut cu 565, cea mai mare creştere fiind înregistrată de zona Odorheiu 

Secuiesc (181). Analizând veniturile încasate de către toate unităţile fiscale se 

constată că acestea au înregistrat creşteri în anul 2018 faţă de 2017; 
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 În ceea ce priveşte nivelul veniturilor realizate de către unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ, în anul 2018 s-a înregistrat un nivel al veniturilor de 

771.421.37,00 lei, în scădere faţă de anul anterior, când veniturile realizate au 

fost de 951.922.344,00 lei; 

 În ceea ce priveşte sectorul agricol, evoluţia culturilor agricole în anul 2018, 

prezintă o uşoară tendinţă de scădere atât la suprafaţa arabilă, cât şi la 

producţiile agricole în general, exceptând cultura de orz, porumb şi sfeclă de 

zahăr. O creştere semnificativă de 51,58% în anul 2018, comparativ cu 2017 poate 

fi observată la cultura de sfeclă de zahăr. O creştere spectaculoasă a fost 

obţinută la producţia de porumb boabe, unde cu toate că suprafaţa de cultură 

a scăzut cu 13,63% faţă de anul precedent, producţia totală a crescut cu 46,82%, 

fiind un an record pentru această cultură. Cultura de cartof, o cultură cu 

tradiţie în judeţul Harghita, înregistrează o scădere de 9,09%, comparativ 

cu anul 2017; 

 În sectorul zootehnic, în anul 2018 faţă de anul precedent efectivele de bovine, 

şi ovine înregistrează în ansamblu o uşoară scădere, iar cele de păsări şi 

porcine o creştere importantă. Astfel, în perioada analizată, producţia de lapte de 

vacă a scăzut aproape cu 5%, iar cea de carne a crescut cu 43,52 %; 

 În ceea ce priveşte turismul trebuie remarcat faptul că, în anul 2018 structurile de 

cazare turistică din judeţul Harghita au găzduit un număr de 215.405 turişti, cu 

15.116 turişti mai mult faţă de anul 2017, respectiv 200.289 turişti; 

 Din totalul de 67 de localităţi existente în judeţul  Harghita, 5 dintre acestea se 

află în imposibilitate de a constitui structuri de specialitate pentru 

urbanism şi amenajarea teritoriului. În anul 2018 au fost eliberate un număr  

de 361 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu 7 mai puţin faţă de 

anul precedent; 

 La nivelul autorităţilor publice locale continuă să existe o preocupare permanentă 

pentru eliminarea, dar mai ales diminuarea discrepanţelor de dezvoltare dintre 

zonele mai puţin dezvoltate şi cele mai dezvoltate din judeţ prin implementare şi 

derularea proiectelor de investiţii în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare. 

Astfel în prezent, Referitor la gradul de acoperire al serviciilor de alimentare 

cu apă, din cele 67 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, din care 

9 oraşe şi municipii şi 58 comune: un număr de 14 UAT - uri nu beneficiază de 

sistem centralizat de alimentare cu apă, un număr de 11 UAT – uri deţin sisteme de 
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alimentare cu apă inadecvate, învechite, cu pierderi semnificative de apă sau debit 

limitat, un număr de 42 UAT – uri utilizează sisteme de alimentare cu apă sigură, 

monitorizată de DSP Harghita. În ceea ce priveşte serviciile de canalizare: un 

număr de 19 UAT - uri nu beneficiază de sistem centralizat de canalizare, 2 UAT – 

uri deţin doar parţial sisteme centralizate de canalizare (sistemul acoperă doar o 

parte din satele care alcătuiesc comuna respectivă), 10 UAT – uri deţin sisteme 

centralizate de canalizare, învechite, cu randament scăzut, nefuncţionale sau care 

nu au fost date încă în folosinţă iar 36 UAT – uri utilizează sisteme centralizate 

funcţionale de canalizare. Lungimea reţele de apă la nivel de jude este de 1350,10 

km iar lungime reţelei de canalizare la nivel de judeţ: 1007,47 km; 

 

 În ceea ce priveşte atragerea de fonduri guvernamentale şi europene se 

desprind următoarele: 

 Referitor la proiectele cu finanţare din programele naţionale în anul 

2018 s-au promovat 271 de proiecte la nivelul administraţiei publice 

locale şi judeţene, în valoare totală de 952,378.351 mii lei, 

reprezentând o creştere de 57% faţă de anul 2017, iar valoarea atrasă 

este cu 55% mai mare în 2018, faţă de 2017.   

 La nivelul oraşelor autorităţile au urmărit realizarea acelor investiţii 

care pot determina creşterea calităţii vieţii locuitorilor, astfel, 

domeniile/sectoarele în care sunt implementate proiectele de investiţii 

prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat sunt: sănătatea, 

educaţia, infrastructura rutieră locală/stradală, cultura, servicii sociale 

şi de utilităţi publice. 

 În urma analizei datelor referitoare la proiectele cu finanţare 

europeană în anul 2017 au fost promovate (depuse) 211 proiecte în 

valoarea totală de 153.190,261 mii euro, în timp ce în anul 2018 

numărul acestora ajunge la 321 proiecte în valoare totală de 

332,696.846 mii euro, înregistrându-se o creştere cu 110 

proiecte şi o valoare totală de 179.506,585 mii euro.  

 În cadrul programului de finanţare Programul Operaţional Regional în 

perioada de referinţă se constată o creştere semnificativă a numărului 

de proiecte promovate la nivelul fiecăreia dintre cele patru categorii de 

unităţi administrativ teritoriale din judeţ, dar şi valoarea totală 
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aferentă acestora. Astfel, per total, numărul de proiecte a înregistrat 

în 2018 o creştere procentuală de 52% faţă de anul 2017, iar în ceea 

ce priveşte valoarea se observă o creştere de 117%. Datele existente 

evidenţiază o creştere cu 189% a numărului de proiecte depuse, de 

77% a proiectelor aprobate, cu 75 % a proiectelor pentru care au fost 

semnate contracte, cu 122% a proiectelor în implementare şi cu 69% 

a celor implementate. Creşteri semnificative ale valorilor din fonduri 

europene nerambursabile sunt înregistrate mai ales la proiectele 

depuse, 175,728.377 mii euro în 2018, comparativ cu 2017 când 

valoarea atrasă era de 25,935.432 mii euro, dar şi la nivelul celor 

aprobate 85,478.939 mii euro în 2018, faţă de 10,509.137 mii 

euro cât era în 2017;  

 Numărul proiectelor depuse de către autorităţile publice locale în 

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în 2018, 

comparativ cu anul 2017 înregistrează o creştere procentuală de 35%, 

iar valoarea aferentă de 10%. Valoarea totală a acestora este de 

133,878.698 mii euro în 2018 şi de  121.390,611 mii euro, în 

2017; 

 Programul destinat consolidării capacităţii administrative şi 

organizaţionale a instituţiilor publice, POCA (Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă) cu adresabilitate directă 

către autorităţile publice locale/judeţene continuă să înregistreze un 

interes destul de scăzut în rândul acestora, numărul proiectelor 

promovate în anul 2018 fiind de trei, cu unul mai mult decât în 2017; 

 În cadrul Programului Operaţional Capital Uman sunt promovate 

un număr de patru proiecte (v. Anexa 11 ), în valoare totală de 

2,095.807 mii euro, cu două mai mult decât în 2017. La nivel 

judeţean sunt două autorităţi publice locale care au încheiat contracte 

în cadrul acestui program: primăria municipiul Miercurea Ciuc şi cea a 

comunei Ciceu. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 2.712,370 

mii euro. 

 În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 

(POIM) Consiliul Judeţean Harghita a depus un proiect care are ca 

obiective reducerea numărului depozitelor neconforme, pe de o 
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parte şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor 

în România, pe de altă parte. Valoarea totală a acestuia fiind de 

40,857 mii euro. 

 Referitor la înregistrarea fiscală în registrul comerţului a persoanelor 

fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, precum şi la autorizarea 

acestora, se pot remarca uşoare scăderi de valori în anul 2018 faţă de 2017, la 

nivelul tuturor activităţilor; 

 Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în 

anul 2018 în exporturi în valoare de 315.619 mii euro şi importuri de 

439.619 mii euro, înregistrându-se un sold negativ al balanţei comerţului exterior 

de -124.000 mii euro; 

 În cadrul mişcării naturale a populaţiei se remarcă decalajul dintre nivelul 

redus al natalităţii şi nivelul mai înalt al mortalităţii ceea ce determină un spor 

natural negativ; 

 În anul 2015 s-a înregistrat o valoare a natalităţii de 8,80‰ în anul 2016 

de 9,09‰, în anul 2017 de 9,01‰, iar în anul 2018 de 9,05‰. Mortalitatea 

generală a înregistrat o valoare de 10,30‰ în 2015, în anul 2016 de 10,12‰, în 

anul 2017 de 10,18‰, iar în anul 2018 de 10,77‰. Ca  urmare acestui fapt 

sporul natural al populaţiei în anul 2015 a fost de -1,50 ‰ în anul 2016 a fost 

de -1,02 ‰, în anul 2017 a fost de -1.16 ‰ iar în anul 2018 de -1.72‰; 

 În judeţul Harghita speranţa de viaţă la naştere în 2017 a fost de 72,91 

ani la bărbaţi şi de 79,97 ani la femei. El este un indicator care reflectă ansamblul 

condiţiilor economice sociale, de mediu şi sanitare în care populaţia îşi desfăşoară 

activitatea; 

 Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2018 a crescut cu 4,42 % 

comparativ cu sfârşitul anului 2017; 

 În agricultură, silvicultură şi pescuit creşterea a fost de 2,9 %, în industrie şi 

construcţii creşterea a fost de 6,36 % iar în servicii creşterea a fost de 3,15 %; 

 În ceea ce priveşte problematica şomajului în judeţul Harghita, pe 

parcursul anului 2018, numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Harghita a 

scăzut de la 6.542 la 31.12.2017 la 5.705 la 31.12.2018. În ceea ce priveşte şomajul 

pe medii de rezidenţă se constată diferenţe astfel: în mediul urban sunt mai puţini 

şomeri înregistraţi (28.4%)  faţă de mediul rural (71,5%). În anul 2018 în judeţul 

Harghita se observă un şomaj descendent , dar şi o lipsă acută a forţei de muncă. 
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Este de remarcat de asemenea ecartul major care există între gradul de ocupare a 

forţei de muncă, număr salariaţi şi rata şomajului comparativ cu totalul populaţiei 

active civile. În acest sens este evidentă existenţa unei mase tampon care nu se 

regăseşte în nici una din cele două situaţii statistice (ocupat sau şomer). O problemă 

gravă care se manifestă în prezent, este aceea a creşterii numărului persoanelor 

descurajate, care renunţă să mai caute locuri de muncă, fiind convinse că nu vor 

găsi, cu toate că există un număr însemnat de locuri de muncă vacante şi angajatorii 

sunt şi deschişi în a încerca şi forţa de muncă cu o pregătire şcolară mai redusă. 

Multe persoane nu se înregistrează în evidenţele noastre sau a furnizorilor de 

ocupare privaţi, transformându-se în asistaţi sociali. O altă cauză a şomajului o 

reprezintă proporţia mare a învăţământului teoretic în comparaţie cu învăţământul 

profesional, a faptului că tinerii nu doresc “munca fizică ” ci doar de birou. Toate 

acestea  duc la creşterea şomajului în rândul tinerilor, şi de la an la an, a lipsei forţei 

de muncă calificate;  

 Referitor la situaţia privind colectarea deşeurilor, ca şi aspect negativ poate fi 

menţionat faptul că, atât în cursul anului 2016, cât şi în cursul anului 2017 în judeţul 

Harghita s-a atins o cotă de reciclare de aproximativ 6-7 %; 

 Urmare ultimei evaluări a calităţii aerului realizate la nivel naţional, conform 

O.M. nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale 

întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi 

aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, judeţul Harghita a fost încadrat în regim de gestionare II (zonă 

în care nivelurile concentraţiilor poluanţilor reglementaţi de legea 104/2011 sunt mai 

mici decât valorile limită/ţintă prevăzute de legislaţia în vigoare), la toţi poluanţii 

pentru care s-a făcut evaluarea: dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule 

în suspensie PM10 şi PM2,5, benzen și monoxid de carbon. Trebuie menţionat că, un 

procent de 33,69 % din suprafaţa judeţului Harghita are statut de Sit “Natura 2000”; 

 

 În ceea ce priveşte volumul criminalităţii, judeţul Harghita se situează pe 

toate palierele sub media naţională, astfel: 

 1.285 de infracţiuni pentru care s-a început urmărirea penală față de 

suspect, cu 386 infracţiuni / 100.000 locuitori (media naţională = 

515 infracțiuni / 100.000 locuitori); 
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 999 dosare penale soluţionate / 100.000 locuitori, cu 1.447 dosare 

soluţionate/ 100.000 locuitori la nivel național; 

 Au fost executate 8.204 misiuni de menţinere a ordinii publice, faţă 

de 8.443 în anul anterior, (reprezentând o scădere de 3%), în 52 de 

localităţi, dintre care 8 în mediul urban şi 44 în mediul rural;  

 Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul 

intervenţiilor a crescut la 2692 intervenţii, faţă de 2652 în aceeaşi 

perioadă a anului trecut, înregistrându-se o creştere de  1,50%.  

 

Pentru anul 2019, se va continua dezvoltarea capacităţii administrative în vederea 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice oferite potenţialilor beneficiari, îmbunătăţirea 

mijloacelor şi căilor de comunicare interinstituţională, între instituţiile publice şi cetăţean, 

respectiv asigurarea transparenţei actului decizional. 

 

Luând în considerare prerogativele conferite de Constituţia României şi de legislaţia 

specifică, respectiv atributul de garant al respectării legii la nivelul judeţului, acţiunile 

Prefectului judeţului Harghita vor viza în continuare poziţionarea corectă în raport cu 

autorităţile administraţiei publice locale, cu serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii 

publice din judeţ, respectând şi sprijinind autonomia administrativă, financiară şi 

decizională  a acestora, pe coordonatele şi în perimetrul intereselor generale ale 

Guvernului şi Statului Român. 

 

 

 

 

AVIZAT, VĂZUT, 
PREFECT SUBPREFECT 

Jean – Adrian Andrei Petres Sándor 
 




