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I. Aspecte introductive 
 
 

Prezenta Strategie de tineret, în elaborarea Consiliului Judeţean Harghita, se 
bazează pe rezultatele cercetăriilor efectuate în rândul tinerilor, pe statisticile 
furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita şi Direcţia 
Judeţeană de Statistică Harghita, dorindu-se a fi o analiză realistă a imaginii tinerilor, 
ce studiază posibilităţile de exprimare a drepturilor individuale şi colective ale 
acestora. 

Studiul prezintă caracteristici statistico-sociale ale categoriei de vârstă de 0-35 
ani, aspecte şi tendinţe demografice referitoare la acest grup al populaţiei, situaţia 
tinerilor pe piaţa forţei de muncă.  

Un capitol distinct al lucrării îl formează sfera organizaţiilor de tineret şi 
programele de susţinere a activităţii tinerilor şi organizaţiilor de tineret la nivel 
judeţean.  

Studiul vizează domenii precum învăţământul, protecţia copilului şi a tinerilor, 
prezintă politici referitoare la diferitele probleme sociale (sănătate, protecţia mediului, 
relaţia cu diferitele culte religioase), turism, aspecte culturale. 

Autorii materialului nu se limitează doar la dezbaterea problemelor, ci propun 
soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale tinerilor, solicitând suportul consiliilor 
locale, a Consiliului Judeţean, instituţiilor publice, organizaţiilor civile şi religioase, 
organizaţiilor de tineret precum şi a cetăţenilor, pe scurt a tuturor actorilor din sfera 
publică, privată şi civilă implicaţi în procesele de dezvoltare la nivel local şi judeţean.  

Strategia de tineret pune astfel bazele cunoaşterii şi implementării valorilor 
democratice şi formării unei atitudini civice proactive, contribuind la dezvoltarea 
legăturilor între organizaţiile de tineret şi comunitatea civilă.  

Lucrarea urmăreşte căutarea unor răspunsuri la întrebări precum: care sunt 
principiile politicii de tineret şi care este relaţia tineretului din judeţul Harghita cu 
administraţia publică locală? 

 
 

Principiile politicii de tineret 
În ţările cu o politică de descentralizare avansată – tendinţă urmată şi de 

România- , se observă o delimitare a atribuţiilor statului în problemele de tineret. Într-
o societate „sănătoasă”, acest rol trebuie să se limiteze la asigurarea cadrului 
organizatoric, legislativ şi a surselor de finanţare, restul atribuţiilor fiind în sarcina 
administraţiilor publice locale şi societăţii civile. 

Ideea în jurul căreia se centralizează strategia de tineret este integrarea . 
Aceasta presupune o gândire conceptuală avangardistă, care să permită colaborarea 
acestui grup cu celelalte sfere ale societăţii, pentru a putea depăşi etapa actuală în 
care este tineretul este perceput mai puţin ca o resursă şi mai mult ca o problemă 
socială.  

Tinerilor trebuie să li se permită implicarea activă în viaţa comunităţilor locale. 
În prezentul demers (ce urmăreşte schimbarea opiniei despre tineret), rolul decisiv 
revine tinerilor şi organizaţiilor de tineret, sprijiniţi, desigur, de consiliile locale si 
Consiliul Judeţean. 
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Consiliile locale, trebuind să răspundă multiplelor provocări ale societăţii, nu 
au întotdeauna posibilitatea să urmărească problemele şi interesele tinerilor. De 
aceea, este nevoie de o politică de integrare, de o strategie de tineret, care să 
asigure cadrul instituţional de participare a tinerilor în luarea deciziilor. 

Un alt principiu al politicii de tineret, este descentralizarea. Acest principiu 
exprimă necesitatea împărţirii eficiente şi echitabile atât a atribuţiilor, cât şi a 
resurselor financiare, planificarea pe viitor a activităţilor de tineret fiind posibilă doar 
în cazul în care atribuirea resurselor financiare bugetare se va realiza cu 
transparen ţă.  

În concluzie, politica de tineret este un concept, un mod de gândire, ce ar 
trebui să se manifeste şi la nivel decizional.  

Amintim în context Cartea Albă a tineretului, parte organică a Cărţii Albe a 
Guvernării Europene. Ideea acestei cărţi este transparenţa mecanismului decizional 
în faţa grupurilor interesate. Considerăm că este foarte important ca tinerii să fie 
iniţiaţi în informaţii referitoare la modalităţile şi activităţile de guvernare ale UE, căci ei 
sunt mesagerii Europei viitorului. Proiectul european în sine, este un proiect tânăr, 
într-o continuă dezvoltare şi formare. Subiect mereu în actualitate, obiect a 
numeroase dezbateri, proiectul comunitar necesită o strânsă colaborare cu tinerii şi, 
implicit, însuşirea valorilor ce constituie baza colaborării. 

Mesajul unanim pe care tinerii înţeleg să îl transmită este că vor să fie membrii 
cu drepturi depline ai acestui proces, vor să se implice activ în construirea Europei şi 
să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îi privesc. Corelativ, societatea trebuie să 
îi privească ca pe o forţă pozitivă şi să le ofere posibilitatea de a-şi exprima opiniile. 

 
Tematicile strategiei au fost elaborate pe baza unui for de dezbateri realizat de 

Consiliul Judeţean Harghita în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret 
Harghita. Actualizarea datelor demografice, cu privire la fondul de locuinţe, ocuparea 
forţei de muncă, a datelor privind serviciile sociale existente, sistemul de finanţare a 
organizaţiilor care susţin tineretul şi activităţile acestora, au fost realizate cu ajutorul 
colectivului de lucru, cu următoarea componenţă nominală : 

- Consiliul jude ţean Harghita  – Rácz Árpád, consilier   
o Serviciul Management – Máté Emese, inspector 
o Direcţia Programe şi Dezvoltare Rurală:  Zonda Erika, director, Silló 

Csilla Mária, inspector 
o Direcţia de dezvoltare – Miklóssy Enikő, inspector; Kovásznai Sándor, 

consilier 
- Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Harghita  – 

Sándor Angéla, consilier 
- Agen ţia Naţional ă pentru Tineret, Direc ţia Jude ţeană -  Koronka Sándor, 

inspector 
- Inspectoratul Jude ţean Şcolar Harghita  – Erdei Lucia, consilier 
- Centrul Cultural şi de Arte L ăzarea 
- Centrul Cultural Harghita  
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II. Politica de tineret în activitatea Direc ţiei Jude ţene pentru Tineret 
Harghita 

  
 
Tineretul în programul de guvernare 
 
În consens cu actualul context social în care tinerii sunt agenţii, beneficiarii şi 

victimele schimbărilor majore din cadrul societăţii, categorie vitală care contribuie în 
mod unic la dezvoltarea naţională, în întreaga lume se acordă o atenţie prioritară 
protejării tineretului, identificării nevoilor şi aspiraţiilor sale asigurând, în acelaşi timp, 
implicarea pe plan economic, civic, social şi cultural. 

Asemeni, şi în România, tineretul constituie o prioritate politică asumată ca 
angajament al societăţii prin Programul de guvernare, care - prin stabilirea rolului 
guvernului, al organizaţiilor non-guvernamentale şi ale grupurilor de tineret şi oferirea 
cadrului propice scopurilor comune - ,îşi asumă ca deziderat realizarea următoarelor 
obiective principale: 

1. Realizarea unui sistem de securitate socială activă pentru tineri ; 
2.  Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a 

stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea 
într-un grad cât mai ridicat a forţei de muncă tinere ; 

3. Susţinerea activităţilor de tineret specifice minorităţilor naţionale, pentru 
întărirea diversităţii şi incluziunea socială a acestora. 

4. Sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze 
asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului nostru. 

 
Direcţii  de acţiune în realizarea obiectivelor 
• Susţinerea tinerilor din mediul rural şi din familiile cu posibilităţi reduse în 

vederea asigurării egalităţii de şanse. 
• Armonizarea infrastructurii şi a cadrului juridic şi instituţional intern cu legislaţia 

şi directivele Uniunii Europene în materie de tineret şi sport. 
• Promovarea unui pachet de legi pentru tineret care va cuprinde Legea 

tineretului, Legea voluntariatului şi a internship-ului şi alte măsuri legislative. 
• Lărgirea gamei de burse şi sporuri sociale pentru studenţi şi generalizarea 

sistemului de sprijin pentru fiecare student, indiferent de forma sau caracterul 
învăţământului. 

• Reglementarea rolului, responsabilităţilor şi interacţiunea cu şcoala a 
consiliilor de elevi. 

• Crearea unei reţele de centre de consultanţă şi informare pentru tineret. 
• Sprijinirea creării unor produse bancare de creditare pentru studenţi. 
• Sprijinirea întreprinzătorilor şi fermierilor tineri, prin programe educative şi de 

consultanţă menite să dezvolte cultura antreprenorială. 
• Lărgirea posibilităţilor de integrare socială pentru copii şi tineri cu dizabilităţi 

sau proveniţi din centre de plasament. 
• Predarea taberelor şcolare şi de tineret închise sau nefuncţionale autorităţilor 

locale pentru renovarea şi folosirea lor conform funcţiei iniţiale şi reabilitarea 
acelora care funcţionează şi adaptarea lor la standardele UE prin parteneriate 
public-private. 

• Înfiinţarea în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale de tineret a opt 
centre pentru tineret în cele opt regiuni de dezvoltare, cu responsabilităţi 
directe în atragerea fondurilor comunitare şi în implementarea de proiecte 
strategice pe domeniul tineret 
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• Înfiinţarea unei direcţii de programe de tineret România - Republica Moldova 
care va viza încurajarea şi finanţarea activităţilor de tineret în parteneriat şi 
cooperare între organizaţiile neguvernamentale din România şi Republica 
Moldova. 

• Reabilitarea taberelor şcolare şi adaptarea lor la standardele UE, în fiecare 
judeţ, prin parteneriate public-private. 
 
 
Organele de specialitate ale administra ţiei publice centrale şi locale 
implicate în realizarea politicii de tineret 

 
� Autoritatea Na ţional ă pentru Tineret  a fost înfiintată prin H.G. 384/2005 

ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea Guvernului, având rolul de a aplica politica 
guvernamentală în domeniul tineretului.  

Dintre acţiunile desfăşurate sub Patronajul Autorităţii Naţionale de Tineret, s-
au distins în mod deosebit, prin impactul şi beneficiile pe care le-au adus în rândul 
participanţilor: 

o Taberele tematice , organizate ca şcoli de vară, în care tinerii au avut 
posibilitatea de a-şi pune în valoare talentul creator şi a asimila informaţii utile 
pe diverse teme de interes.  

o Ac ţiunile umanitare . Campania “O rază de speranţă” desfăşurată în perioada 
18 mai - 15 septembrie 2005 şi 20 iunie - 15 septembrie 2006 a ajutat la 
strângerea de fonduri, pentru copiii sinistraţi şi a contribuit la asigurarea 
temporară a unui adăpost familiilor afectate,  în taberele aflate  în apropierea 
zonelor inundate.  

o Ac ţiunile recreative . În baza protocoalelor incheiate intre Autoritatea 
Naţională pentru Tineret si Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, un număr de  45 
de copii români din Ungaria au fost primiţi în centrul de vacanţă de la Eforie 
Sud pentru o perioadă de doua săptamâni, scopul taberei fiind perfectionarea 
limbii materne.  

� Ministerul Tineretului şi Sportului 
Urmare reorganizării instituite prin  H.G. 1721/2008, Agenţia Naţională pentru 

Tineret a fost desfiinţată, iar ca organ de specialitate al administraţiei publice care 
elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile 
tineretului a fost organizat Ministerul Tineretului şi Sportului.  
 

� Direc ţia Jude ţeană pentru Tineret Harghita 
Aplicarea pe plan judeţean a programelor în domeniul tineretului este 

asigurată prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Harghita, serviciu public 
deconcentrat ale Ministerului Tineretului şi Sportului care îndeplineşte atribuţiile 
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2005 . 

• aplică programul de guvernare, strategia si programele în domeniu, la nivel 
local;  

• elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu 
instituţiile şi autorităţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi 
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pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice si juridice cu atribuţii şi 
preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret;  

• elaborează documentaţia aferentă acţiunilor de tineret;  
• colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice 

în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;  
• oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu;  
• organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniu;  
• colaborează cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi cu instituţiile din 

subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor în domeniu;  

• organizează baza de date si elaborează analize, sinteze şi rapoarte în 
domeniu;  

• organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret ; 
• iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie;  
• utilizeaza centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de 

activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;  
• organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală 

pentru copii şi tineri;  
• organizeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precădere 

pentru cei defavorizati; 
 

 
Activitatea DJT HARGHITA 
 
Programe pentru Tineret 
Venind în întâmpinarea necesităţilor tinerilor şi urmărind scopul dezvoltării de 

parteneriate cu structurile asociative de tineret, Direcţia Judeţeană pentru Tineret 
Harghita, prin Compartimentul programe pentru tineret organizează o gamă 
variată de acţiuni, activităţi şi evenimente destinate tinerilor, dintre care sunt deja 
consacrate: 

 
� Centrul Regional de Informare şi Consiliere pentru Tineret Miercurea 

Ciuc, înfiinţat în anul 2006 şi aflat în subordinea Direcţiei Judeţene pentru 
Tineret Harghita acordă informare, consiliere şi consultanţă tinerilor în 
domenii de interes specifice. 

Pe baza nevoilor sesizate în rândul tinerilor din regiune, Programele 
Centrului de tineret sunt concentrate prioritar asupra următoarelor obiective: 

• Implicarea tinerilor în viaţa societăţii (promovarea voluntariatului) 
• Implicarea tinerilor în politicile de tineret  
• Învăţarea continuă (educaţie non-formală, diversificarea ofertelor de 

cursuri) 
• Sportul şi activităţile în aer liber 
• Accesul la informaţie (facilitarea accesului la informaţie în zonele 

dezavantajate, rurale, în rândul tinerilor cu dizabilităţi)  
• Diversificarea programelor 
• Programe internaţionale (realizarea parteneriatelor internaţionale, 

programe comune, implicarea tinerilor în programe internaţionale, 
informarea tinerilor despre posibilităţile existente pe plan internaţional)  
Pentru atingerea acestor obiective sunt organizate periodic cursuri 

profesionale, programe de artizanat, programe pentru protecţia mediului, 
activităţi interactive, jocuri, activităţi de informare.  
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Cu titlu exemplificativ, dintre acţiunile organizate s-au bucurat de un 
real succes: Concursul Foto pentru elevi, Forumul pedagogilor, Expoziţia 
tinerilor artişti din judeţul Harghita, „Se caută talente”– concurs pentru tineri 
talentaţi, Tura de performanţă Piatra Singuratică, Euphoria Summer Dance 
Workshop , Cursul de futru, Jocurile tradiţionale de ziua copiilor, Forumul 
Organizaţiilor de tineret din Regiunea Ciuc , Tabăra de creaţie pentru tineri – 
Potiond, Caravana AntiDrog, Expoziţia tinerilor artişti din judeţele Harghita şi 
Covasna, „ Lacul Dracului” , „Civil Doki  –  PR-Patika” , Forumul Tinerilor 
Pedagogi. 

 
� Întâlniri permanente cu reprezentan ţi consiliilor elevilor din jude ţ 

În prezent, există cca. 25 de consilii ale elevilor şi studenţilor în judeţul 
Harghita, care desfăşoară activitaţi  în mai multe licee, dar şi la nivel regional.  
Împreună cu Asociaţia Consiliilor Elevilor din Zona Ciuc (alcătuită din membrii 
celor 9 licee din regiune, din mediul urban şi rural) au fost organizate  Cursuri 
de formare în anii 2006, 2007, 2008,  Săptămânile Tineretului 2007 şi 2008, 
Balul Strugurilor 2007 şi 2008 etc.    

 
� Programul „Înger p ăzitor” a fost lansat în anul 2006 având ca scop 

aprofundarea relaţiilor între tinerii sănătoşi şi tinerii cu deficienţe, care 
necesită îngrijire specială, dezvoltarea colaborării, îmbinarea prieteniilor, 
promovarea toleranţei între tineri. 

 
� Zilele Tineretului Harghitean, perioada 1-10 mai  este din anul 2005 un 

program tradiţional, în  cadrul căruia sunt organizate evenimente educaţionale 
informale, concursuri, acţiuni de divertisment. 

 
   Realizarea acestor programe este posibilă şi se bucură de sprijinul 

partenerilor: Consiliul Judeţean Harghita, Federaţia Organizaţiilor de Tineret 
Regiunea Ciuc, Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Regiunea Gheorgheni, Caritas 
Filiala M-Ciuc, Fundaţia Kalot, Fundaţia Credinţă şi Lumină, Şcoala Ajutătoare Sf. 
Anna, Liceul Catolic „Segítő Mária”, Fundatia Orban, Fundatia Lia Wolter, Fundatia 
Domus, Fundatia Sf. Gellert, Consiliul Local Vlăhiţa, Consiliul Local 
Căpâlniţa,Consiliul Local Lueta, Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, Direcţia 
Judeţeană de Sport Harghita, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita, Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Fundaţia „Segítő Mária”    Asociaţia Nefelejcs, Asociaţia Miert, 
Asociaţia etnoculturală Concordia Bălan, Asociaţia pentru Managent Civic.      

 
 
Activit ăţi reacreative  
Intregind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Tineret Harghita, 

Compartimentul activităţi recreative asigură posibilitatea găzduirii manifestărilor de 
tineret şi condiţii de recreere prin centrele de agrement proprii:  

o Centrul de agrement B ăile Homorod 
Piesa centrală a complexului format din ansambulul de cele 23 de vilele vechi 
ale fostei tabere şcolare din Băile Homorod este Vila 6 („Hatos Villa”) a fost 
reparată capital, reamenajată şi modernizată în anul 2007.  În prezent, vila 
asigură un număr 67 de locuri de cazare, în 21 de camere. 

o Centrul de agrement Izvorul Mure şului- Vila H ăşmaş 
Vila Hăşmaş şi terenul aferent au fost date în folosinţă Direcţiei Judeţene 
pentru Tineret Harghita, pe baza Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului 
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nr. 1312/02.04.2007. Se are în vedere reamenajarea şi recompartimentarea 
vilei, pentru o capacitate de 25 de locuri de cazare. Lucrările vor fi finaizate la 
sfârşitul anului 2009. 

o Centrul de agrement Chirui Băi nu este func ţional.  

Pe termen mediu şi lung, strategia de dezvoltare a Compartimentului 
urmăreşte: 

- creşterea gradului de ocupare a taberelor; 
- creşterea cotei de piaţă; 
- organizarea de activităţi cultural-educative, de petrecere a timpului liber şi a 

sportului în centrele de agrement; 
- promovarea programelor şi a produsului turistic. 
 

Activitatea DJT în date statistice: 
 
Proiecte desfăşurate în anul 2008 Număr de proiecte Buget alocat 
- proiecte naţionale   6 55.065 
- proiecte proprii sememestrul I  6    13.400 
- proiecte proprii semetrul II  6      8.400 
- proiecte SAT semestrul I 17 12.600 
- proiecte SAT semetrul II 10 12.600 
- proiecte în parteneriat cu SAT semetrul I  2 41.340 
- proiecte în parteneriat cu SAT semestrul II  4 63.720 
Total proiecte în anul 2008 51                  207 .125 
Situaţia primirilor în centrele de agrement în anul 2008: 1594 de turi şti cu 5408 

înnopt ări. 
 
 
Obiective 
În realizarea prezentei strategii şi a obiectivelor proprii, înţelegând că tineretul 

constituie o autentică resursă socială ce trebuie valorificată şi dezvoltată prin politici 
sociale, economice şi educaţionale adecvate cerinţelor lumii contemporane, Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret Harghita, îşi asumă ca misiune sprijinirea iniţiativei tinerilor 
la realizarea  unei societăţi sănătoasă psihic, fizic şi mental în judeţul Harghita. 

În acest scop, se are în vedere un plan de măsuri orientat pe următoarele 
direcţii de acţiune: 
 

a. Participarea economic ă 
• perfecţionarea cadrului legislativ; 
• promovarea instruirii antreprenoriale în sistemul educaţional; 
• stimularea activităţii economice a tinerilor; 
• stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social; 
b.  Participarea civic ă şi politic ă  
• sensibilizarea şi implicarea instituţiilor publice în problematica specifică tinerei 

generaţii; 
• promovarea de reglementări pentru o participare  mai largă a tinerilor la actul 

decizional; 
• sprijinirea înfiinţării de structuri de/pentru tineret;  dezvoltarea şi diversificarea 

celor existente; 
• sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat; 
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• facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile 
reprezentative de tineret; 

• dezvoltarea de parteneriate între structurile de/pentru tineret şi  administraţia 
publică centrală şi locală; 

• dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa 
comunităţii; 

• reorganizarea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineri; crearea şi 
dezvoltarea unor reţele de informare specifice; 

• optimizarea fluxului informaţional privind politicile de tineret; 
• sprijinirea iniţiativelor tinerilor; recunoaşterea funcţiilor specific promotoare ale 

structurilor de/ pentru tineret (socializare-integrare-participare); 
• facilitarea accesului tinerilor la servicii publice specifice; 
•  reglementarea accesului tinerilor la infrastructuri specifice. 
c. Participarea cultural ă 
• facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la 

tineri; 
•  sprijinirea şi stimularea  creativităţii culturale; 
• promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente. 
d. Participarea la educa ţie 
• perfecţionarea cadrului legislativ în domeniu; 
•  dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri; 
• sprijinirea procesului de educare şi formare continuă; 
• facilitarea  mobilităţii  tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa muncii; 
• sprijinirea de acţiuni privind informarea, consilierea şi orientarea în carieră; 
• dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism 

pentru tineri. 
e. Reducerea factorilor de risc  care conduc la mar ginalizare şi excludere 

social ă 
•  perfecţionarea cadrului legislativ; 
• dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni de prevenire şi combatere a 

factorilor de risc, în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de 
risc: devianţi, delincvenţi, tineri instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi, tineri cu 
handicap psihic/fizic, tineri consumatori de droguri, tineri din mediul rural, tineri 
rromi etc.; 

•  prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, şomajului, devianţei şi 
delincvenţei juvenile. 

f. Optimizarea cadrului institu ţional 
• perfecţionarea şi  armonizarea cadrului legislativ; 
• fundamentarea şi  ajustarea politicilor în domeniu; 
• dezvoltarea de parteneriate; 
•  dezvoltarea  şi modernizarea infrastructurii şi patrimoniului destinat tinerilor; 
• dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane; 
•  atragerea şi utilizarea  resurselor; 
• reglementarea accesului la un loc de muncă şi la o locuinţă 

 
În concret,  aducerea la îndeplinire a planului de acţiune enunţat, se va face 

prin lansarea şi continuarea tradiţiei mai multor programe, orientate cu prioritate 
către: 

- promovarea diversităţii culturale; 
- creştrerea consumului cultural; 
- promovarea voluntariatului; 
- promovarea educaţiei nonformale; 
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PROGRAMUL 

 
OBIECTIVE 

 
 

ZILELE TINERETULUI 

- creşterea consumului cultural al tinerilor prin 
participarea la evenimente culturale; 

- petrecerea timpului liber în mod util; 
- participarea la diverse acţiuni culturale, 

artistice, sportive; 
 

BALUL STRUGURILOR ŞI AL DANSURILOR 
POPULARE 

- cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor populare, 
culturale; 

 
 

CONFERINŢA DE TINERET ŞI A 
CONSILIILOR ELEVILOR 

- creşterea comunicării între organizaţiile de 
tineret şi reprezentanţii organizaţiilor 
neguvernamentale civile; 

- conştientizarea importanţei participării 
cetăţenilor la viaţa publică; 

 
PROGRAMUL „ÎNGER P ĂZITOR” 

- promovarea colaborării, dezvoltarea şi 
îmbinarea prieteniilor între tinerii sănătoşi şi 
cei cu disabilităţi; 

- promovarea toleranţei între tineri; 
 

MASA ROTUNDĂ A TINERILOR 
- identificarea problemelor actuale ale 

tinerilor; 
 

 
INFLUENŢA TINERETULUI ÎN VIAŢA 

CULTURALĂ A SATELOR 

- discutarea problemelor generale ale culturii, 
lipsa de interes faţă de cultură, posibilităţi de 
corecţie; 

 
 

ARTA CA MOD DE COMUNICARE 
- educarea tinerilor la toleranţă şi solidaritate, 

prin metode non-verbale; 
 

 
FORUMUL ORGANIZAŢIILOR DIN 

REGIUNEA CIUC 

- crearea unei reţele de informare şi 
cooperare între ONG-uri de/şi pentru tineret; 

 
TABĂRĂ DE INFORMATICĂ 

- deprinderea tinerilor şcolari cu utilizarea 
internetului; 

 
 
 

TINEREŢE FĂRĂ BĂTÂNEŢE 

- rezolvarea problemelor ce se ivesc cu 
ocazia implicării tinerilor în viaţa comunităţii; 

- valorificarea potenţialului creativ al tinerilor; 
TINERETUL ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ - cunoaşterea aspectelor privind integrarea 

României în U.E. 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU 

ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE 
- dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor 

teoretice şi practice pentru elaborarea 
proiectelor; 

 
SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI 

- formarea tinerilor ca persosane capabile să 
aprecieze diversitatea etnoculturală şi să 
trăiască într-o societate interculturală; 

 
SCOALA DE PĂDURE 

- dezvoltarea cunoştinţelor tinerilor despre 
natură şi protecţia mediului, întărirea 
legăturii cu natura; 

EDUCAŢIE TURISTICĂ MONTANĂ - adoptarea unui stil de viaţă sănătos; 
ZIUA PĂMÂNTULUI - colectarea de  deşeuri 
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Activităţile Centrului de Informare şi Consiliere de Tineret Miercurea Ciuc se 
vor axa  pe următoarelor obiective  

1. Cursuri profesionale 
- Crearea şi evaluarea proiectelor 
- Managementul timpului eficient 
- Metode de învăţare eficiente 
- Metode pentru rezolvarea conflictelor 
- Lidership 
- Managementul Proiectelor 
- Primii paşi în înfiinţarea unui S.R.L. 
- Team building 
- Cursuri de utilizare a calculatorului (curs baze de date, curs Word şi 

Excel, bazele creării paginii web, curs Photoshop, curs pentru 
crearea afişelor) 

- Cursuri interactive de limbi străine 
2. Programe ocazionale 

- Cunoaşterea diferitelor culturi 
- Problemele adolescenţei 
- Culturi orientale 
- Feng Shui în aplicare 
- Eticheta in societate 
- Viaţa  sănătoasă 
- Folosirea surselor de energie alternativă  
- Dezvoltarea aptitudinilor personale 
- Învăţarea şi practicarea dansurilor populare 

3. Programe de artizanat 
4. Educa ţie ecologic ă - Campanii de promovarea zilelor mondiale de 

protecţia mediului 
5. Activit ăţi interactive, jocuri  
6. Activit ăţi de informare  (despre programe locale şi internaţional, educaţie, 

cursuri) 
7. Consiliere  în diverse domenii de interes: consiliere sanitară , consiliere 

psihologică (sexualitatea, relaţii copil – părinţi, relaţii profesor – student, 
etc.) – psiholog, consiliere antidrog, bazele contabilităţii, scrierea proiectelor, 
planificarea carierei, consiliere juridică ; 

Prin implementarea obiecivelor propuse, Direc ţia pentru Tineret Harghita   va 
reuşi să răspundă în mod pozitiv  scopului cumulativ: 

- de armonizare a programelor sale cu cele provenite din sfera societăţii 
civile; 

- de aplicarea a politicii guvernamentale în domeniul educaţiei nonformale 
pentru copiii si tineri; 

- de elaborare de programe pentru mobilizarea tinerilor în ţările Uniunii 
Europene; 

- de dezvoltare de  parteneriate cu structurile asociative de/pentru tineret şi 
cu instituţii publice locale şi centrale 
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III. Analiza situa ţiei demografice, sociale  economice a popula ţiei tinere 
din jude ţul Harghita 

 
 

Tendin ţe demografice 
 

Situaţia demografică a tinerilor din judeţ a fost analizată în baza unor date 
statistice provenite din surse eterogene. În definirea categoriei s-au avut în vedere 
limitele de vârstă abordate în cadrul Barometrului de Opinie Publică – Tineret 2008, 
care delimitează categoria tinerilor la persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 
ani.  Această abordare poate fi explicată şi validată prin prisma schimbărilor la nivel 
global, al căror impact se resimte şi la nivelul populaţiei tinere: creşterea vârstei medii 
a populaţiei (vezi tabelul nr.1), creşterea duratei de încadrare în sistemul educaţional 
prin evoluţia pozitivă a numărului absolvenţilor de studii superioare; schimbări în 
ceea ce priveşte vârsta primei căsătorii, vârsta medie de întemeiere a unei familii – 
şi, implicit, vârsta la care tinerii devin părinţi. 
 

Tabel nr. 1.  
Evolu ţia duratei medii a vie ţii în jude ţul Harghita, 2002-2007 

 
Judeţul Harghita 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Medii 71,69 71,57 71,62 71,81 72,3 72,57 
Sursa: Direc ţia Jude ţeană de statistic ă Harghita 

   
Aspectele globale relevate se resimt şi la nivelul comunităţilor de tineri din 

judeţul Harghita, astfel, ele au fost avute în vedere în elaborarea studiului. 
Fiind vorba despre o strategie pe termen mediu, analiza demografică 

abordează şi segmentul generaţiei mai tinere, anume grupul de vârstă al copiilor. 
Distingem 2 categorii de vârstă a copiilor şi a tinerilor:  

• copii: între 0-14 ani 
• tineri: între 14-35 ani 
Conform datelor prezentate mai jos, evoluţia populaţiei tinere pe diferite 

categorii de vârstă este diferită.  Astfel, prin comparaţie cu anul 2002, în 2007 
numărul copiilor de până la 9 ani a suferit o scădere nesemnificativă. Relevantă din 
punct de vedere statistic este urmărirea evoluţiei unei generaţii:  în acest sens, grupul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani, de exemplu, rămâne constant. În 
concluzie, deficienţele care duc la o descreştere în numărul total al tinerilor şi copiilor 
provin implicit din scăderea numărului natalităţii la nivel judeţean.  
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Tabel nr.2. 
Evolu ţia demografic ă a popula ţiei tinere şi a copiilor în perioada 2002-2007 

 

Grupe de vârstă 

An 0-4 ani 5-9 ani 
10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

2002 17919 17924 23799 26359 28358 27534 

2003 17632 17904 22113 26414 27519 28013 

2004 17340 17993 20506 26255 26687 28592 

2005 17372 18033 18668 25776 25880 28229 

2006 17624 17961 18246 24677 25210 28404 

2007 17877 17747 17736 23063 25252 27921 
Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Statistic ă Harghita 

 
Dacă avem în vedere rata natalităţii prin raportare la vârsta mamelor, 

remarcăm fenomene interesante în ce priveşte statisticile din perioada 2002-2007. 
Astfel, numărul mamelor care au născut la o vârstă fragedă de până la 15 ani, a 
înregistrat o creştere prin raportare la anii-limită ai perioadei de analiză. În acelaşi 
interval, naşterile la femeile cu vârsta între 45-49 ani au fost în scădere. Tot o 
scădere semnificativă a ratei natalităţii se poate observa  în rândul persoanelor cu 
vârsta între 20-24, acesta fiind o consecinţă a fenomenului global de creştere a 
perioadei petrecute în sistemul educaţional, precum şi a întârzierii vârstei la care 
tinerii îşi întemeiază o familie.  
 

Tabel nr.3.  
Evolu ţia naşterilor din jude ţul Harghita în perioada 2002-2007.  

 

 Numărul  naşterilor în perioada 2002-2007 

Vârsta mamei 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sub 15 ani 531 518 599 527 551 562 

Între 15-19 ani 26246 27706 28562 28356 28329 26607 

Între 20-24 ani 69836 65756 61649 57908 54533 53250 

Între 25-29 ani 65635 68187 70435 72990 71721 68851 

Între 30-34 ani 36891 36293 38465 42606 44580 45512 

Între 35-39 ani 9089 11772 14244 16298 17537 17473 

Între 40-44 ani 2137 2086 2184 2205 2104 2345 

Între 45-49 ani 161 138 123 129 127 120 

Total 210529 212459 216261 221020 219483 214728 
Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Statistic ă Harghita 

 

Procesul îmbătrânirii la nivelul judeţului prezintă tendinţe diferite de la o etnie 
la alta (procesul este cel mai accentuat în cadrul cetăţenilor de etnie germană şi este 
mai puţin simţit la romi). 

Un alt factor de măsurare a indicelui calităţii vieţii este numărul populaţiei care 
urmează o formă de învăţământ. Astfel, conform datelor înregistrate pe grupe de 
vârstă,  numărul copiilor înscrişi în grădiniţe este în scădere; o evoluţie pozitivă se 
observă în numărul studenţilor înscrişi într-o formă de  învăţământ superior.  
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Figura nr. 1.  
Evolu ţia persoanelor înscrise în sistemul educa ţional în jude ţul Harghita 

 
 

Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Statistic ă Harghita 

 
Remarcăm, de asemenea, discrepanţa între mediu urban şi rural în ce 

priveşte ponderea naşterilor, raportat la numărul de femei aflate în perioada de 
fertilitate: numărul femeilor aflate în perioada de fertilitate este mai ridicat la oraşe 
faţă de mediul rural; cu toate acestea, fertilitatea la sate este mult peste media 
înregistrată la oraşe. 

Datorită acestui fenomen s-a ajuns în situaţia în care proporţia persoanelor 
sub 15 ani este mai scăzută la oraşe, faţă de mediul rural. În cazul tinerilor,  această 
aserţiune nu mai este valabilă, ponderea lor fiind mai ridicată în oraşe,  aspect care 
se datorează migrării masive a părinţilor acestor tineri către oraşe. 

Ponderea tinerilor în oraşe este ridicată (mai ales în Miercurea Ciuc 27,7%), iar în 
zonele rurale, periferice această pondere este foarte scăzută (Casin, Tuşnad Sat, 
Andreeni, Atid, Vărşag, Ulieşi, Dârjiu, Suseni). În acest sens, diferenţele în structura 
demografică între localităţile urbane şi cele rurale relevă o tendinţă de îmbătrânire a 
populaţiei localităţilor rurale, izolate sau periferice, cu o activitate economică a 
populaţiei mai scăzută.  
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Situa ţia for ţei de munc ă în rândul popula ţiei tinere din jude ţ 
 
Acest capitol este dedicat studiului factorilor sociologi, cu un accent deosebit 

pe studiul pieţei forţei de muncă. 
În primul rând, analiza are în vedere raportarea numărului tinerilor dintr-o 

localitate la locurile de muncă existente. În legătură cu acest aspect, evidenţiem 
faptul că în localităţile unde ponerea populaţiei tinere este mai mare, şi proporţia 
populaţiei active este mai ridicată.  

Incluzând în mod convenţional în categoria „tineri” pe cei cuprinşi în intervalul 
de vârstă între 15-19 ani, este firesc că un număr considerabil dintre aceştia 
(excluzând elevii, studenţii şi pe cei inactivi) sporeasc rândurile populaţiei active. Nu 
este deci întâmplător că datele privind activitatea populaţiei, corelate cu informaţiile 
sintetizate în tabelul privind componenţa pe grupe de vârstă a populaţiei,  sunt 
similare la nivel de localităţi.  

 Statisticile confirmă realitatea că la nivelul judeţului Harghita şomajul 
ameninţă cu un real pericol acele localităţi unde ponderea tinerilor este peste medie. 
În aceste localităţi, tinerii sunt expuşi şomajului în procent mai mare decât cei 
vârstnici, a căror număr în grupul şomerilor înregistrează o evoluţie relativ constantă.  
 

Figura nr. 2. Evolu ţia num ărului şomerilor din jude ţul Harghita, pe grupe de vârst ă, în 
perioada 2002-2008 

 
Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Ocupare a For ţei de Munc ă Harghita 

 
Informaţiile statistice arată că tinerii adulţi cu vârsta cuprinsă între 25-35 ani au 

înregistrat o creştere semnificativă în anul 2007, prin comparaţie cu anul 2002, luând 
în considerare ponderea în numărul total al categoriei persoanelor inactive.  

Analiza pe zone a indicilor statistici relevă, de asemenea că ratele cele mai 
mari ale şomajului sunt înregistrate în zona Miercurea-Ciuc. Desigur, trebuie avut în 
vedere aspectul că în zonele cu caracter preponderent urban, numărul persoanelor 
care se înregistrază în rândul şomerilor, cu scopul de primiri indemnizaţie de şomer 



Strategia de tineret a Consiliului Judeţean Harghita  

 16 

sau pentru a avea acces mai facil la oportunităţile viitoare ale pieţii de muncă, este 
mai mare.   
 

Figura nr. 3. Evolu ţia num ărului şomerilor tineri, pe arii geografice ale jude ţului 
Harghita, în perioada 2002-2007.  

 
Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Ocupare a For ţei de Munc ă Harghita 

 
În evoluţia numărului persoanelor înregistrate cu statut de şomer, raportat la 

populaţia activă, se poate observa faptul că în perioada 2002-2007, ponderea 
şomajului în rândul bărbaţilor a fost mai ridicată decât în rândul femeilor. Acest 
femonen se explică prin creşterea ofertelor de muncă în sectorul terţiar, al serviciilor, 
cu profil mai atrăgător în rândul femeilor.  
 

Tabelul nr. 4.  
Evolu ţia ratei şomajului din jude ţul Harghita, pe sexe, în perioada 2002-2007.  

 
Rata 
şomajului 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 7,7 7,8 7,2 8,5 7,2 5,1 
Masculin 8,7 8 8 9,8 8,4 5,3 
Feminin 6,7 7,7 6,2 7,2 5,9 4,9 

Sursa: Direc ţia Jude ţeană de Statistic ă Harghita 
 

În privinţa repartizării populaţiei pe domenii de activitate, judeţul Harghita se 
circumscrie tendinţei generale urmate de România, unde ponderea lucrătorilor în 
agricultură şi a lucrătorilor cu un venit minim depăşeşte cu mult ponderea lucrătorilor 
în agricultură din ţările Europei centrale. Totuşi în judeţul Harghita, ponderea 
lucrătorilor în agricultură este mai scăzută cu mai mult de 4 % faţă de media pe ţară 
(21%, faţă de media de 25,6% pe ţară).  

Conform  datelor statistice, ponderea lucrătorilor din agricultură este mai mare 
în localităţi precum Vărşag şi Săcel, urmate de Bilbor, Atid, Ulieş şi Subcetate. În 
oraşe şi localităţile limitrofe oraşelor, precum (Sândominic, Păuleni-Ciu), care 



Strategia de tineret a Consiliului Judeţean Harghita  

 17 

beneficiază de o infrastructură mai dezvoltată, ponderea lucrătorilor în agricultură 
este mai scăzută. 

Datorită caracteristicilor geografico-economice ale judeţului, populaţia ocupată 
în industria extractivă este concentrată cu preponderenţă în localităţile: Bălan 
(49,8%), Sândominic (30,6%), Voşlobeni (12,8%) şi Borsec (12,1%).   

În cadrul industriei este dominant sectorul de prelucrare a lemnului, în care 
este ocupat un număr mare de persoane, mai ales în localităţile: Gălăuţaş, Borsec, 
Odorheiu-Secuiesc, Lueta, Topliţa. 

Din rândurile tinerilor, mulţi lucrează în comerţ,  din care un număr semnificativ 
în comerţul cu produse de artă populară în localităţi cu tradiţie precum: Corund, 
Păuleni-Ciuc, în oraşele Gheorgheni, Miercurea-Ciuc şi Odorheiu-Secuiesc. 

Datele statistice relevă că raportul lucrătorilor din diferitele sectoare de 
activitate este în corelaţie directă cu ponderea locuitorilor tineri din acelaşi localitate. 
În localităţile unde numărul populaţiei tinere este mai scăzut, lucrătorii din agricultură 
deţin o pondere mai mare. O explicaţie verosimilă ar fi că locuitorii mai vârstnici sunt 
mai dedicaţi muncilor agricole şi mai ataşaţi de activităţile tradiţionale, prin care îşi 
asigură subzistenţa.  

Numărul locurilor de muncă, corelat cu populaţia tânără pe localităţi relevă 
tendinţa tinerilor de a părăsi localităţile în care activităţile casnice au o pondere 
dominantă, migrând către acele localităţi unde numărul angajatorilor şi al 
întreprinzătorilor particulari este mai mare. Corespunzător acestei tendinţe, în 
localităţile urbane (şi în unele localităţi limitrofe oraşului Gheorgheni), populaţia 
tânără înregistrează o pondere mai mare în rândul  populaţiei stabile. 

Fenomenul se confirmă şi dacă avem în vedere analiza pe sectoare de 
activitate. Astfel, numărul tinerilor în comparaţie cu celelalte grupe de vârstă este mai 
mare în acele localităţi ( Suseni, Gălăuţaş, Lupeni, Joseni etc.) în care sunt mai mulţi 
întreprinzători particulari, şi, implicit, spiritul şi cultura antreprenorială sunt mai 
dezvoltate.  

În privinţa corelaţiei dintre vârsta populaţiei, distanţa între locuinţă şi locul de 
muncă analiza a stabilit că în lumina datelor statistice despre localităţile judeţului 
Harghita, practicarea navetei este independentă de ponderea tinerilor. 

 
Sarcini: 
•  Pentru prevenirea şomajului trebuie acordată o atenţie sporită alegerii 

profesiei tinerilor, trebuie luate în considerare solicitările posibile pe piaţa forţei 
de muncă, iar în cazul schimbărilor structurii economice şi de specialitate, cât 
şi a alegerii greşite a profesiei, să fie aplicate măsuri de corecţie a  carierei; 

• O problemă importantă este integrarea tinerilor ieşiţi din sistemul de 
învăţământ, deoarece ei pot deveni foarte uşor persoane de situaţie socială 
dezavantajată; 

• Motivarea reîntoarcerii tinerilor absolvenţi prin plasarea lor în administraţia 
judeţeană. 

• Trebuie îmbunătăţit fluxul informaţiilor între tineri şi organizaţiile, instituţiile cu 
activitate de tineret, precum şi cu sectorul civil. În accelerarea acestui proces, 
conducerea şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean poate juca un rol 
însemnat. 
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Modificarea condi ţiilor de locuit şi efectele acestora asupra condi ţiei de 
via ţă a tinerilor 
 
În această parte a studiului analizăm condiţiile de locuit ale tinerilor în 

aşezământele din judeţul Harghita. Analiza noastră se întemeiază, în cea mai mare 
parte, pe datele oferite de către Direcţia Judeţeană de Statistică, precum şi pe datele 
publicate de Institutul Naţional de Statistică. 

În privinţa posibilităţilor de locuit ale tinerilor distingem două dimensiuni 
principale. Una este grupa tinerilor care locuiesc cu părinţii lor, trăiesc şi gospodăresc 
împreună şi cuprinde majoritatea persoanelor între 15-24 ani; cealaltă grupă include 
tinerii care dispun de locuinţe private. Grupa  tinerilor care trăiesc cu părinţii lor se 
poate împărţi la rândul ei pe două dimensiuni: tinerii care trăiesc încontinuu acasă şi 
cei care urmează cursurile unei şcoli sau universităţi în altă localitate, dar petrec 
acasă sfârşitul de săptămână şi vacanţele. Cel mai adesea, cei ce compun acestă 
clasă au o existenţă dependentă, susţinută material de părinţi.  

Se încadrează în categoria tinerilor care dispun de locuinţă proprie, proprietarii 
de locuinţă care locuiesc şi gospodăresc separat de părinţi, precum şi cei ce locuiesc 
în chirie (care este asimilată convieţuirii forţate, locuinţa fiind împărţită cu prietenii şi 
colegii). Pentru majoritatea tinerilor care încep o viaţă independentă una dintre cele 
mai mari probleme este nerezolvarea situaţiei locuinţei; pentru ei singura soluţie este 
convieţuirea forţată, în una din următoarele forme:  cu părinţii soţului/soţiei,  cu alte 
rude, cunoştinţe, cu prietenii şi colegii în chirie. 

Se poate afirma că posibilităţile tinerilor de a deveni independenţi sunt limitate, 
din punctul de vedere al posibilităţilor materiale. În momentul de faţă, unicul sprijin 
financiar la dispoziţia celor care vor să înceapă o viaţă pe „cont propriu”, îl constituie 
ajutorul de la părinţi, rude, etc., ţinând cont de faptul că această etapă a vieţii 
coincide în cele mai mule ori cu debutul tinerilor pe piaţa forţei de muncă.  

 
Figura nr. 4.  

Statistic ă privind de ţinerea unor bunuri mobile sau imobile - 2008 . 
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La nivel naţional, se observă faptul că ponderea celor care deţin o locuinţă în 

proprietate este de cca. o treime din cei intervievaţi. Numărul persoanelor care au un 
autoturism în proprietate personală înregistrează aproximativ aceeaşi valoare în 
momentul de faţă. Deşi grupul ţintă analizat la nivel naţional cuprinde tineri de până 
la 35 ani, datele arată că momentul dobândirii independenţei financiare faţă de părinţi 
rămâne în continuare plasat la o vârstă relativ târzie.   

În Ţinutul Secuiesc mai mult de 70% din tineri locuiesc la părinţi, 7% la părinţii 
soţului/soţiei,  3% la rude. Doar un procent foarte mic din rândul tinerilor locuiesc 
separat de gospodăria părinţilor-rudelor, 3% în chirie şi 14 % au locuinţă proprie. 

Conform Barometrului de Opinie Publică – Tineret 2008, se constată o 
pondere mare a tinerilor care nu deţin o locuinţă proprietate personală (circa 70%); 
procentul descreşte o dată cu creşterea grupei de vârstă: de la circa 85% pentru cei 
din grupele de vârstă 14-19 ani şi 20-24 ani până la 60% pentru cei din grupa de 
vârstă 25-29 ani şi 42% pentru cei din grupa de vârstă 30-35 ani); deţin o locuinţa 
(co)proprietate majoritatea tinerilor căsătoriţi şi doar 17% dintre cei necăsătoriţi; cu 
excepţia întreprinzătorilor particulari, care deţin în proporţie de peste 55% o locuinţă 
în proprietate, celelalte categorii deţin o astfel de locuinţă într-o proporţie mult mai 
mică.  
 

Figura nr. 5.  
Gradul de mul ţumire a tinerilor fa ţă de condi ţiile în care locuiesc, pe regiuni de 
dezvoltare, 2008 
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Conform analizei la nivel naţional şi regional, se poate observa faptul că 
gradul de mulţumire cu condiţiile de locuire în rândul tinerilor din regiunea Centru 
arată una din cele mai scăzute valori prin comparaţie cu alte regiuni;  exprimarea 
nemulţumirii, şi, implicit a aşteptărilor în acest sens, este şi ea scăzută, iar numărul 
celor indiferenţi are valoarea cea mai mare. Acest fapt se explică printr-un grad 
scăzut de orientare a tinerilor spre noi alternative  şi, în acelaşi timp, prin numărul 
redus al oportunităţilor economice aflate la dispoziţia lor.  
 

Figura nr. 6.  
Accesul tinerilor la locuin ţă proprie, pe regiuni de dezvoltare, 2008 
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Datele referitoare la accesul tinerilor la o locuinţă proprietate situează 

regiunea Centru pe o poziţie medie în cadrul regiunilor de dezvoltare: astfel, 27% din  
tinerii intervievaţi afirmă că deţin o locuinţă proprie ( valoare care se situează sub 
valoarea înregistrată la nivel naţional ).Deşi nu sunt disponibile date statistice 
referitoare la acest aspect pentru judeţul Harghita, estimăm că procentul de deţinere 
a unei locuinţe proprii este şi mai scăzut în judeţ, fenomen care impune demersuri în 
sfera politicilor sociale.  
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IV. Sistemul de finan ţare jude ţean pentru proiecte şi ini ţiative destinate 
tinerilor 

 
Consiliul Judeţean Harghita derulează în fiecare an programe de dezvoltare în 

vederea finanţării nerambursabile a activităţii  ONG-urilor din judeţ.  
Aceste programe sunt derulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general. 
 Programe de dezvoltare: 

• Programul  de dezvoltare a microregiunilor 
• Programul de finanţare a activităţilor de tineret 
• Programul de finanţare a telecentrelor 
• Programul de sprijinire a sportului 
• Programul de protecţia a mediului înconjurător 
• Programul de colaborare cu asociaţiile din domeniul turistic 
• Programul de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnici 
• Programul de sprijinire al activităţilor persoanelor cu handicap 
Dintre programele cu finanţare nerambursabilă, cele mai multe proiecte sunt 

depuse la  categoria tineret. 
 

Figura nr. 7 
Fondurile alocate în cadrul programelor de  tineret  în perioada 2003-2008 

 
 

 
 

Sursa: Date proprii ale Consiliului Jude ţean Harghita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Strategia de tineret a Consiliului Judeţean Harghita  

 22 

 
Figura nr. 8 
Sumele solicitate şi cele alocate în cadrul programelor de tineret în anul 2007 

 
 

 
 
 
 

Figura nr. 9 
Procentul decont ărilor pe zone ale jude ţului ale programelor pentru tineret în anul 2007 
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Figura nr. 10 
Procentul decont ărilor corecte pentru programele de tineret în anul 2007 

 

 
 
 
Programul de finanţare a activităţilor pentru tineret este aprobat pe baza Listei 

programelor proprii derulate de către Consiliul Judeţean Harghita, anexă la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Pe baza acestei liste, responsabilii de programe iniţiază proiectele de hotărâri 
privind derularea programului. Ca anexă la proiectele de hotărâre se elaborează 
anunţul de participare, ghidul solicitantului, cererea de finanţare şi contractul de 
finanţare nerambursabilă. 

Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea 
de finanţări nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a, în cel mult 30 zile de la aprobarea bugetului propriu al autorităţii finanţatoare. 
Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-
un cotidian central şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita, www.judetulharghita.ro 
şi www.hargitamegye.ro.  

Numărul de participanţi  la procedura de selecţie de proiecte este nelimitat. 
Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură 
finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul unui an fiscal. 

În cadrul programului de tineret se pot solicita finanţări  în mai multe domenii: 
• materiale promoţionale, editare şi tipărire; 
• proiecte de tineret pentru dezvoltare şi informare precum şi pentru recreere; 
• proiecte internaţionale pentru tineret; 
• nu se poate cere finanţare pentru proiecte culturale! 
Asociaţiile şi fundaţiile solicitante se obligă să prezinte finanţatorului, în termen 

de 15 zile de la data încetării proiectului, un raport final de activitate împreună cu un 
raport financiar, însoţit de  documente justificative. 

Finanţarea nerambursabilă va fi plătită Beneficiarului după validarea raportului 
final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să-l 
depună la sediul Consiliului Judeţean Harghita în termen de 15 zile de la finalizarea  
proiectului. 
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Programul de sprijinire a sportului 

 Programul anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita cuprinde două 
etape: 

a. Programul  „Sportul pentru toţi” , având ca scop menţinerea unei bune stări 
de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru 
social şi organizatoric favorizant, asigurarea condiţiilor optime pentru 
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale. 

b. Programul „Promovarea sportului de performanţă”, având ca scop 
valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, 
pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea 
de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei. 

 Obiectivele  urmărite vizează: 
1. încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât 

mai mulţi cetăţeni;  
2. atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără discriminare, în 

mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru 
practicarea activităţilor fizice şi sportive; 

3. evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de 
performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului judeţului Harghita pe 
plan internaţional;  

4. susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive;  
5. susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; 
6.  perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi activităţi competiţionale 

pentru fiecare ramură de sport;  
7. susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive;  
8. susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării practicării lor la nivel 

naţional şi internaţional. 
 
 Figura nr.11 
 Fonduri alocate activit ăţilor sportive 
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Programul de finan ţare a telecentrelor 
Consiliul Judeţean Harghita consideră importantă şi oportună sprijinirea 

înfiinţării şi întreţinerii telecentrelor în judeţul Harghita prin aceea că oferă servicii şi 
posibilităţi de dezvoltare în domeniul comunicării şi informării. În funcţie de nevoile 
locale, telecentrele pot oferi servicii în domenii precum: infrastructură, resurse 
umane, economie, turism, dezvoltare comunitară, cooperare transfrontalieră, cultură, 
sectorul civil, mediul înconjurător. Consiliul Judeţean Harghita a identificat pentru 
acest program de finanţare a telecentrelor următoarele obiective: 

     -    Centru informaţional; Dezvoltarea comunităţii; 
- Distribuire de ziare pentru tineri; 
- Editarea de broşuri informative; 
- Participarea activă în activităţile comunei; 
- Consiliere  în programe educaţionale; 
- Asigurarea unei infrastructuri de comunicaţie; 
- Curs de internet, email, Word, Excel, MS DOS; 
- Oferirea posibilităţii de a folosi telecomunicaţiile, Internetul şi IT-ul de către 

persoanele  interesate; 
- Sprijinirea accesului la documentare, educaţia permanentă a diverselor 

categorii sociale, accesul la formele de învăţământ a tuturor persoanelor 
interesate; 

- Programe  educativ-ştiinţifice; 
 

Figura nr.12 
Fonduri alocate finan ţării telecentrelor 
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Programul de protec ţie a mediului înconjur ător 
Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial –asociaţii ori fundaţii 

cu profil ecologic-constituite conform legii, înregistrate în judeţul Harghita, care îşi 
desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita. 

În cadrul programului de protecţie a mediului înconjurător se pune un accent 
deosebit pe activităţile coordonate la nivel judeţean. Scopul programului fiind 
sprijinirea şi stimularea asociaţiilor, fundaţiilor neguvernamentale cu profil ecologic 
pentru executarea unor programe de protecţia mediului, programele sunt orientate cu 
precădere pe următoarele direcţii principale: 

-    acţiuni de protecţia mediului în rezervaţiile naturale;  
- lucrări de ecologie urbană 

 
Figura nr.13 
Fonduri alocate activit ăţilor de protec ţia mediului 

 

 
 

 
Program de dezvoltare a microregiunilor 
Pot participa la procedura de selecţie publică de proiecte, asociaţiile 

microregionale din judeţul Harghita – persoane juridice fără scop patrimonial, 
constituite conform legii, înregistrate în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară 
activitatea  în raza administrativ  teritorială a judeţului Harghita. 

Nu se alocă finanţări nerambursabile pentru acţiuni, respectiv nu sunt eligibile 
proiectele ce propun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia celui în care 
această reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului. 
Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi, care vizează: 

- dezvoltarea infrastructurii; 
- dezvoltarea mediului, turismului;  
-    dezvoltare comunitară; 
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Figura nr.14  
Finan ţarea programului de dezvoltare a microregiunilor 

 

 
 

Programul de sprijinire a activit ăţii persoanelor cu handicap 
Obiectivele principale ale programului sunt sprijinirea asociaţiilor şi fundaţiilor 

pentru funcţionarea centrelor de zi şi a centrelor rezidenţiale la nivelul autorităţilor 
publice locale, organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru persoanele cu handicap, 
contribuind prin aceasta la prevenirea marginalizării sociale, recuperarea, integrarea 
şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi . 

Consiliul Judeţean Harghita acordă finanţări nerambursabile pe bază de 
selecţie de proiecte pentru activităţi nonprofit de prestare de servicii sociale 
comunitare, care vizează, recuperarea, integrarea şi incluziunea socială, acţiuni de 
recreare, educative care sunt considerate de interes pentru persoanele cu handicap.  
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V. Organiza ţii civile şi ini ţiative în favoarea tineretului 
 

Un fenomen definitoriu al sferei civile din Ardeal, atât în raport cu România, 
cât şi prin raportare la Bazinul-Carpatic, îl constituie existenţa unei mişcării de tineret 
bine organizată. În prima decadă a anilor 90 activitatea organizaţiilor de tineret din 
România s-a situat la cote înalte, activând organizaţii întinse pe mai multe judeţe, 
care s-au autointitulat organizaţii naţionale. Entuziasmul de început, ca şi în multe 
alte domenii ale vieţii, a pălit la mijlocul anilor 1990.  

În timp, dobândind caracter multifuncţional, activităţile cu specific de tineret ale 
acestor organizaţii au trecut în plan secundar. Prin excepţie, s-au păstrat organizaţiile 
de tineret cu specific religios, care având un fond organizatoric şi infrastructural 
stabil, s-au dovedit mai trainice.  

O altă caracteristică a sferei tineretului din România este gradul de organizare 
scăzut în zona rurală. Programele pentru petrecerea timpului liber, cele culturale, de 
învăţământ şi educaţie, care îi vizează îndeosebi pe tineri nu mai au aceeaşi vitaliate 
ca în trecut. Sursele de finanţare din ţară şi din străinătate finanţează prioritar 
programele organizaţiilor de tineret, care funcţionează în centre universitare şi în 
oraşele mari ale Transilvaniei.  În schimb, tineretul din mediul rural nu are acces la 
aceste proiecte de finanţare, din cauză că nivelul scăzut de organizare şi capacitatea 
scăzută de influenţă nu le permit să acceadă la concursurile de proiecte cu tematică 
specifică. 

Pentru satisfacerea nevoilor cauzate de schimbările sociale, începând cu anul 
2000, Consiliul Judeţean Harghita publică în fiecare an Programul de tineret pentru 
sprijinirea prin concurs a organizaţiilor de tineret. La început, programul a beneficiat 
de o finanaţare de 14.000 lei, sumă care a crescut de la an la an , ajungând până la 
47.000 de lei în prezent. Utilitatea programului rezidă şi este dovedită prin faptul că 
nivelul de organizare al tineretului din judeţ este perceput ca fiind ridicat faţă de 
situaţia existentă pe plan naţional.  

Considerăm, asemenea, important a aminti în context că în judeţ funcţionează 
4 birouri de informare pentru tineret. În Miercurea Ciuc funcţionează biroul de 
informare pentru tineret “IFI-INFOTIN”, susţinut de către autorităţile locale şi 
Guvernul României. În Ghergheni şi în Odorheiu Secuiesc funcţionează “Ifiteka” şi 
“Szinfó”. Din surse asigurate de către Guvernul Maghiar funcţionează în Miercurea 
Ciuc una dintre filialele reţelei Agora, care îndeplineşte necesităţile de informare al 
tinerilor maghiari din Bazinul Carpatic, filiala din Miercurea Ciuc îndeplinind sarcini 
regionale: informează tinerii maghiari din Ţinutul Secuiesc în privinţa concursurilor de 
proiecte, studii, tabere şi posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

Astfel, puteam afirma că din privinţa birourilor de informare, judeţul Harghita 
este bine poziţionat.  

În ultimii ani  s-au înfiinţat Organizaţii Regionale de Tineret în Miercurea-Ciuc, 
Gheorgheni şi Odorhei, iar, ca urmare a efortului comun susţinut, a crescut 
considerabil numărul organizaţiilor de tineret în mediul rural.  În timp ce înainte de 
2000, dominanţa organizaţiilor de tineret de la oraşe a dominat sfera tineretului, în 
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prezent, situaţia s-a schimbat considerabil. Actualmente în comunele judeţului 
funcţionează mai mult de 50 de organizaţii de tineret.  

Creşterea cantitativă a atras şi o schimbare calitativă; în ultimii ani, mai mult 
ca oricând, a crescut semnificativ numărul manifestărilor şi evenimentelor din sfera 
tineretului. Schimbarea calitativă şi cantitativă este evidentă mai ales în rândul 
tinerilor din zona rurală. Astăzi, nu doar discotecile şi cârciumele sunt singurele 
posibilităţi de distracţie ale tinerilor. Dimpotrivă, tinerii din zona rurală pot să-şi 
petreacă timpul liber, să-şi satisfacă interesele în cadrul cercurilor de autoinstruire, a 
telecentrelor, a taberelor din ţară şi din străinătate.  

În cadrul Programului de tineret, Consiliul Judeţean Harghita a acordat o 
atenţie deosebită sprijinirii dezvoltării resurselor umane.  Astăzi, organizaţii comunale 
de tineret, cu un istoric de doar 1-2 ani, sunt capabile ca să se organizeze 
independent, beneficiind de sprijinul şi încrederea comunităţilor locale, să organizeze 
manifestări precum zilele satului, manifestări legate de sport şi petreceerea timpului 
liber, să asigure  funcţionarea telecentrelor.  

 
Interesul tinerilor fa ţă de via ţa politic ă 

 
• Tinerii continuă să manifeste un interes redus faţă de viaţa politică de la nivel 

local, naţional sau european; mai mult, datele indică un dezinteres accentuat 
faţă de viaţa politică la toate nivelurile, aspect ce caracterizează aproximativ 
două treimi dintre tineri; faţă de anul 2007, se remarcă totuşi o uşoară scădere 
a dezinteresului în raport cu viaţa politică din localitatea proprie, fapt ce poate 
indica conturarea unei orientări politice pragmatice a tinerilor;  

• Mediile de interes (uşor superioare în cazul populaţiei masculine), deşi 
scăzute în general, cresc odată cu înaintarea în vârstă dar şi cu creşterea 
nivelului de instrucţie; sunt mai interesaţi de viaţa politică, tinerii cu nivel de 
instrucţie universitar şi postuniversitar şi cei din localităţile urbane de mărime 
medie;  

• Viaţa politică la nivel european trezeşte interesul tinerilor doar în mică măsură, 
valorile acestei variabile fiind la fel de scăzute şi anii trecuţi; 

•  Apartenenţa la o organizaţie neguvernamentală este puternic corelată cu 
interesul faţă de viaţa politică: tinerii membrii ai organizaţiilor sunt într-o 
măsură mult mai mare interesaţi de viaţa politică atât la nivel local, cât şi 
naţional şi european; 
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VI. Concep ţia asupra tineretului: priorit ăţi şi probleme 
 

Educa ţia public ă  
 

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie 
formală şi nonformală, care se află din ce în ce mai mult în centrul discursului 
educaţional internaţional. În plan european , iniţiativa promovării activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de miniştri, care şi-
au concretizat demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor 
membre, în vederea recunoaşterii statutului echivalent al activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la 
dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale . Astfel s-a accentuat: 

• Statutul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a 
procesului de învăţare permanentă; 

• Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte 
esenţială a educaţiei obligatorii; 

• Utilizarea potenţialului activităţilor educative ca mijloc complementar de 
integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate; 

• Asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi 
recunoaşterea valorică a programelor educative şcolare şi extraşcolare din 
perspectiva rezultatelor învăţării; 

• Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune 
semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest domeniu. 
În consecinţă activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul 

aplicativ, care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, 
competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare a I.S.J. 
Harghita porneşte de la premisa că abordarea educaţională complementară formal-
non-formal asigură plus valoarea sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul 
definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni 
cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată 
la procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, 
spirituală, interpersonal, spirituală şi socială , activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse 
ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. 

Diversele activităţi educative( proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice 
etc.) oferă posibilitatea abordării interdisciplinare, croo-curriculare şi transdisciplinare, 
exersarea competenţelor şi  abilităţilor de viaţă într-o manieră intrgrată, de dezvoltare 
holistică a personalităţii. 

     Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive 
înregistrate în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi impune 
extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul 
valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutultui învăţării în interesul copilului. 
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Analiza SWOT: 
Puncte tari: 

- experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 
- reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative: inspectorul educativ, 

inspectorul cu programe şi proiecte de cooperare internaţională - la nivel 
judeţean, responsabilul pentru activitatea educativă din şcoală, 
coordonatorul de programe şi proiecte - la nivelul şcolii, consilierul diriginte şi 
corpul profesoral la nivelul clasei; structurile organizaţionale ale elevilor şi 
părinţilor la nivelul unităţii şcolare; 

- diversitatea programului de activităţi educative la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ; 

- existenţa în toate zonele judeţului a PC/CC( 7) specializate în activităţi 
educative extraşcolare; 

- rezultatele obţinute de elevi la diferite manifestări educative naţionale ; 
- existenţa ofertelor educaţionale în unităţile de învăţământ, palate şi cluburi; 
- existenţa proiectelor specializate în educaţia interculturală, educaţie pentru 

sănătate, educaţie ecologică,etc.; 
- existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile 

guvernamentale şi non-guvernamentale; 
 
Puncte slabe: 

- activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative este vastă, 
complexă. Acesta nu este degrevat de un anumit  număr de ore , nici  nu 
este remunerat suplimentar, prin urmare se implică prea puţin ; 

- minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către organele 
de îndrumare şi control, cadrele didactice şi părinţi; 

- perpetuerea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se dedice 
integral studiului specific educaţiei formale; 

- lipsa de formare în iniţierea, proiectarea, implementarea programelor 
educative; 

- fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare ; 

- interes scăzut pentru realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri 
extrabugetere; 

- clădirile PC/CC care nu au act de proprietate; 
- bază materială săracă a CC/PC.; 
- absenţa colaborării personalului cu responsabilităţi în activitatea educativă. 

 
Oportunit ăţi: 

- noile politici privind activitatea educativă; 
- amplificarea dimensiunii europene, prin accesarea noii generaţii de 

programe şi proiecte de cooperare internaţională; 
- interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală; 
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- implicarea organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale în 
activitatea educativă; 

 
Amenin ţări: 

- atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivel tradiţional în 
organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

- programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea competenţelor 
educative; 

- pasivitatea cadrelor didactice; 
- neimplicarea conducerii unităţii de învăţământ în susţinerea şi organizarea 

proiectelor educative; 
- neparticiparea cadrelor la activităţi de formare ăn domeniul educaţiei non-

formale; 
- lipsa unor oportunităţi pentru elevi de a-şi petrece timpul liber. 

 
 Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată conform 

următoarelor principii: 
� principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul 

României şi implicit  de I.S.J. Harghita; 
� principiul accesului la educaţie- conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a 

Drepturilor Copilului; 
� principiul interculturalităţii; 
� principiul complementarităţii formal-non-formal; 
� principiul cooperării- implementarea strategiei are la bază cooperarea 

instituţională, atât la nivel local cât şi naţional şi internaţional; 
� principiul educaţiei centrate pe valori: respect, non-discriminare, egalitate, 

solidaritate, toleranţă, adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, 
onestitate, originalitate, dragoste, încredere. 

 
În conformitate cu politicile educaţionale naţionale şi concluziile extrase din 

analiza, I.S.J. Harghita a definit ca scop major al strategiei: Ridicarea standardelor 
calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea 
valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni proactivi. 

Obiectivele strategice  care sunt dorite pe termen mediu şi lung, se pot defini 
în modul următor:  

• Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune 
fundamentală a procesului instructiv-educativ; 

• Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii 
educative a accestuia; 

• Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de 
dezvoltare personală; 

• Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia 
formală; 

• Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prn dezvoltarea 
acesteia pe tipuri de educaţie complementară; 
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• Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin 
prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, 
absenteism şi analfabetism; 

• Formarea resurselor umane în domeniul activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare; 

• Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin 
monitorizare şi evaluarea impactului acesteia în comunitate; 

• Multiplicarea programelor şi proiectelor educative  naţionale şi internaţionale; 
• Întărirea parteneriatului educaţional, în vederea responsabilizării tuturor 

factorilor sociali implicaşi în procesul instructiv-educativ. 
Spaţiul de implementare a strategiei vizează atât sistemul de învăţământ 

preuniversitar, cât şi familia, societatea civilă,comunitate, societate. La nivelul 
unităţilor de învăţământ se va avea în vedere : 

� dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice; 
� dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de  educaţie compementară; 
� complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curiculare şi 

extracurriculare a activităţii didactice. 
Beneficiari direcţi în cazul implementării activităţilor propuse sunt elevii din 

învăţământul preuniversitar, cadrele didactice, managerii educaţionali, iar în rândul 
beneficiarilor indirecţi se numără familia, societatea civilă, comunitatea, societatea în 
ansamblul ei. 

Rezultatele aşteptate ale activităţilor în domeniul sferei educaţionale: 
o creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor şcolare; 
o proiectarea activităţilor educative extraşcolare ca aplicaţii concrete a 

cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor formate în cadrul orelor de studiu; 
o stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în 

proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare 
la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ; 

o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şcolar şi 
absenteismului şcolar; 

o stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii 
comunităţii şcolare/comunităţii; 

o ceşterea calităţii resurselor umane din sistemul educaţional; 
o asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea 

comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au 
asupra formării tinerilor; 

o transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 
 
Planul de ac ţiune privind implementarea strategiei. 
 
Obiectivul 1.  Aplicarea actelor normative de regle mentare a activit ăţii 

educative şcolare 
Măsura 1.1.   Informarea conducerilor de PC/CC cu privire la Regulamentul de 

funcţionare a PC/CC. 
Ac ţiuni: 



Strategia de tineret a Consiliului Judeţean Harghita  

 34 

• Dezbaterea regulamentului cu directorii de PC/CC. 
 
 Măsura 1.2.  Formarea învăţătorilor şi diriginţilor privind programa de   

Consiliere şi orientare. 
Ac ţiuni: 
• Planificarea cursurilor de diseminare. 
 
Măsura 1.3.  Precizarea rolului directorului educativ , coordonatorului de 

proiecte şi a consilierului diriginte la nivel de şcoală. 
Ac ţiuni: 
• Difuzarea adresei MedC nr.42207/04oct 2005, în şcoli. 
• Discuţii cu directorii educativi, coordonatorii de programe. 
 
Obiectivul 2.  Ridicarea calit ăţii actului educa ţional prin: 
Abordarea complementară:intra-cross-şi extra curriculare în, proiectarea 

activităţii didactice şcolare şi extraşcolare. 
Măsura 2.1.1.  Implementarea abordării intra-cross-şi extra curriculare în 

procesul instructiv educativ. 
Ac ţiuni: 
• Proiectarea activităţilor extraşcolare ca modalitate de realizare a feedback-

ului activităţii didactice derulate la clasă. 
 
Măsura 2.1.2.  Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare 

unitate de învăţare. 
Ac ţiuni: 
• Introducerea obligatorie , în diferite etape ale lecţiei, a elementului 

educativ, în mod sistematic, coerent şi integrat. 
• Monitorizare prin inspecţii şcolare a activităţii educative din şcoli. 
 
Măsura 2.1.3.  Utilizarea cu preponderenţă a metodelor activ-perticipative 

centrate pe elev. 
Ac ţiuni. 

• Formarea coordonatorilor de programe şi proiecte privind metodele 
activ-participative. 

• Diseminarea bunelor practici privind metodele activ –participative. 
 

Măsura 2.1.4.  Redimensionarea orei de consiliere şi orientare/dirigenţie din  
perspectiva valenţelor educaţiei de impact. 

Ac ţiuni: 
• Formarea diriginţilor privind programa de Consiliere şi orientare. 
• Consilierea diriginţilor în vederea aplicării programei. 
• Complementarizarea educaţiei formale cu cea non-formală prin iniţierea 

de activităţi educative interdisciplinare diverse. 
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Măsura 2.2.1.  Restructurarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare în 
funcţie de priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi 
naţional. 

Ac ţiuni 
• Elaborarea planului judeţean de activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare pe baza propunerilor transmise de unităţile de învăţământ, 
a priorităţilor judeţene 

• Elaborarea planului de activităţi educative şcolare şi extraşcolare de 
către echipe interdisciplinare la nivelul unităţii de învăţământ, la 
propunerea Consiliului Elevilor, Comitetului de părinţi, comunităţii 
locale; 

• Formarea grupului de lucru a coordonatorilor de proiecte şi programe  
educative la nivelul judeţului. 

• Organizarea de întâlniri de diseminare şi schimburi de experienţă în 
domeniul activităţii educative la nivel judeţean. 

• Organizarea de concursuri de proiecte  educative şcolare şi 
extraşcolare 

 
Măsura 2.3 . Recunoaşterea educaţiei non-formale ca dimensiune 

fundamentală a procesului instruciv – educativ- palate şi 
cluburi ale copiilor. 

Măsura 2.3.1 . Întărirea statutului educaţiei non-formale ca spaţiu de 
dezvoltare personală. 

Ac ţiuni: 
• Iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de învăţare inter-cercuri/ateliere. 
• Derularea de proiecte parteneriale şcoală- palat/club al copiilor; 
• Accesarea de proiecte europene în parteneriat şcoală-palat/club al copiilor. 
• Integrarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale pri 

realizarea unei oferte educaţionale parteneriale atrăgătoare. 
• Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaţional, de dezvoltare 

comunitară. 
 
Obiectivul 3. Deschiderea şcolii spre societate şi întărirea parteneriatului 

educaţional. 
Măsura 3.1.  Formarea unei culturi de dezvoltare comunitară 
Ac ţiuni: 

• Consultarea şi implicarea  comunităţii  în iniţierea proiectelor de 
dezvoltare comunitară. 

• Diseminarea bunelor practici privind implicarea comunităţii. 
• Valorificarea potenţialului comunităţii. 
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Protec ţia copiilor şi a tinerilor  
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita este 
instituţia publică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Harghita, la data de 
01.01.2005 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004, prin 
comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială şi a Direcţiei Judeţene pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului Harghita, ca serviciu public de interes judeţean, cu 
personalitate juridică.  

Activitatea de asistenţă socială desfăşurată de această instituţie are în vedere 
protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi a tinerilor protejaţi, asigură la nivel 
judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, persoanelor singure şi familiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie în judeţul Harghita. Instituţia 
are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă 
socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei. În acest 
sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 
elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi 
programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile identificate în unitatea 
administrativ teritorială. În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap Direcţia 
Generală, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de 
servicii de asistenţă, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare 
şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcţie de nevoile 
persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu 
handicap. 

În anul 1997 la înfiinţarea DJPDC Harghita, în evidenţa centrelor de plasament 
(Casa de copii „Zeyk Domokos”din Cristuru Secuiesc, Casa de copii „Domokos Pal 
Peter”din Miercurea Ciuc, Casa de copii din Subcetate, Leagănul de copii din 
Sânmartin, Leagănul de copii din Topliţa) erau cca 900 copii, iar numărul copiilor aflaţi 
la familii substitutive a fost de  300. 

Principalul obiectiv al DJPDC Harghita, încă de la preluarea primelor instituţii  
(fostele case de copii şi leagăne) a fost diversificarea tipurilor de servicii oferite şi 
găsirea de alternative de tip familial la sistemul de ocrotire de tip rezidenţial. Pentru 
copiii rămaşi în acest sistem s-a căutat asigurarea unor condiţii de viaţă cât mai 
apropiate de cele familiale. Din cauza efectelor negative sesizate în sistemul de 
ocrotire a copilului din România realizate în mari centre de copii, prin reforma 
prevăzută în domeniul protecţiei drepturilor copilului s-a iniţiat o ocrotire bazată pe 
creşterea copilului într-un mediu familial, s-a pus accent pe soluţiile de reintegrare în 
familie şi de prevenirea intrării acestuia în sistemul de protecţie judeţeană. 

Astfel, Direcţia a desfiinţat în anul 1999 cele două instituţii care ocroteau copii 
cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, prin plasarea acestora la asistenti maternali 
profesionisti ( persoane formate şi angajate de Direcţie,  atestate de către Comisia 
pentru protecţia copilului, care prin munca lor la domiciliu, asigură îngrijirea, educarea, 
ocrotirea copiilor pe care-i primesc în plasament).  

În 2001 Guvernul României a adoptat „Strategia Guvernamentală cu privire la 
protecţia copiilor aflaţi în dificultate 2001 – 2004”. Strategia propunea adoptarea unui 
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număr de reforme radicale care aveau menirea de a aduce România la standardele 
internaţionale de bunăstare şi protecţie ale copilului, prioritară fiind schimbarea 
sistemului "instituţionalizat" într-unul "familial". În această perioadă, reforma a constat 
în închiderea instituţiilor mari şi înlocuirea acestora cu servicii alternative, prevenirea 
separării copiilor de familiile lor prin dezvoltarea de servicii de sprijin şi adaptarea 
sistemului românesc de protecţie a copilului la standardele europene, prin 
armonizarea legislatiei româneşti. 

Strategia a fost adoptată şi în judeţul nostru, unde au fost desfiinţate marile 
case de copii : Casa de copii „Zeyk Domokos” din Cristuru Secuiesc şi Casa de copii 
„Domokos Pal Peter”din Miercurea Ciuc.  

În prezent în judeţul Harghita funcţionează 4 Centre de plasament de tip 
familial, grupate zonal, înfiinţate în vederea coordonării metodologice şi 
administrative a acestora– 2 la Miercurea Ciuc, 1 la Feliceni şi 1 la Cristuru Secuiesc, 
care coordonează activitatea a 41 de case tip familial, unde sunt îngrijiţi în prezent 
374 copii. 

În centrele de plasament de tip familial se asigură accesul copiilor şi tinerilor 
pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire de tip familial, educaţie de tip formal 
şi informal, sprijin emoţional, consiliere, educaţie pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă, precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale. 
Potrivit legii, vârsta minimă a copiilor asistaţi în aceste centre este de 2 ani. Copiii cu 
vârsta mai mică de 2 ani sunt crescuţi şi îngrijiţi de către asistenţi maternali 
profesionişti, mediul familial fiind esenţial pentru dezvoltarea copiilor. Prin excepţia 
pot fi ocrotiţi copii sub 3 ani în case de tip familial numai dacă au un frate sau o soră 
în casa respectivă, cu scopul de a nu separa fraţii între ei.   

În paralel, cu sprijinul unor fundaţii partenere ale Direcţiei,  s-a început şi 
restructurarea centrelor care ocrotesc copii cu deficienţe, prin transferul unor copii 
proveniţi din Centrul de plasament din Ocland, în 7 case de tip familial. 

Din cele cinci instituţii de tip rezidenţial clasic mai funcţionează doar Centrul de 
plasament din Subcetate, care ocroteşte un  număr de  28 copii. În cadrul programului 
Phare a fost înaintat în anul 2003 un proiect pentru desfiinţării şi finaţarea alternativei 
de tip familial. Dat fiind numărul mic al copiilor, finanţarea nu s-a aprobat, 
considerându-se că nu constituie o prioritate din punct de vedere al obiectivelor 
programului (desfiinţarea centrelor mari). 

Reţeaua de asistenţi maternali ai Direcţiei s-a dezvoltat prin activităţile finanţate 
prin program Phare, ajungând în prezent la 220 AMP, aceştia ocrotind în prezent un 
număr de 433 copii la domiciliul lor. Activitatea asistenţilor maternali, evoluţia copiilor în 
familiile asistate este monitorizată de asistenţii sociali din cadrul Serviciului de asistenţă 
maternală profesionistă din subordinea Direcţiei. 

Cu sprijinul Fundaţiei Sera Romania a fost înfiinţat în anul 2003 Centrul de 
plasament pentru copii cu handicap sever din Cristuru- Secuiesc şi ulterior o casă 
protejată pentru tinerii peste 18 ani ieşiţi din acest centru. Sprijinul din partea fundaţiei 
a constat în  realizarea unor lucrări  complexe de reparaţii şi amenajare a clădirii 
închiriate de la Spitalul Orăşenesc Cristuru Secuiesc, precum şi dotarea centrului. 
Beneficiarii centrului sunt  34 copii.  
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În imobilul fostului Centru de plasament (Legăn de copii) Topliţa, care ocrotea 
copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, şi care s-a desfiinţat în anul 1999, s-a organizat 
un complex de servicii, format dintr-un Centru de plasament pentru copii cu handicap 
sever şi un Centru de îngrijire de zi, care oferă copiilor şi familiilor  în situaţie de risc o 
alternativă  la instituţionalizare. 

În judeţul Harghita mai există trei centre de zi, cel din Feliceni – pentru copii cu 
autism, care este în structura Direcţiei, iar cel din Gheorgheni, al Asociaţiei „Ora 
Internaţional” şi cel din Odorheiu Secuiesc al Fundaţiei Orban, care funcţionează în 
cofinanţare cu Direcţia. Activitatea asociaţiilor/fundaţiilor implicate în domeniul social 
a devenit în ultimii ani o componentă foarte importantă a sistemului judeţean de 
asistenţă socială. Organizaţiile joacă un rol esenţial atât în furnizarea serviciilor 
sociale cât şi în stabilirea în judeţ a unor proiecte inovatoare care au rolul de a umple 
golurile lăsate de sistemul de asistenţă socială administrat de stat. 

Prin  implementarea şi finalizarea proiectului de  înfiinţare a unui centru de zi 
pentru copii cu autism, în cadrul aceluiaşi program PHARE RO 9902.05, „Copiii mai 
întâi”,  s-a achiziţionat, reamenajat şi dotat un imobil din comuna Feliceni, în care s-a 
pus în funcţiune acest serviciu. Centrul şi-a început activitatea la data de 01.05.2003. 
Un număr de 5 copiii sunt transportaţi zilnic de la  domiciliu (Odorheiu Secuiesc) la 
centru cu microbuzul achiziţionat prin proiect în acest scop, 3 copii, care îşi au 
domiciliul la distanţe mai mari (Miercurea Ciuc, Dealu, Vlăhiţa), beneficiază de 
activitatea centrului de 1-2 ori pe săptămână, iar pentru alţi 4 copii se asigură 
asistenţă la domiciliu, beneficiind de materiale informative de specialitate. 

În structura direcţiei, în anul 2003 a fost înfiinţat un Centrul de consiliere 
pentru copiiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, ai cărui beneficiari sunt copiii în situaţie 
de risc sau copiii victime şi membrii familiei acestora, inclusiv ai familiei lărgite. 
Centrul are ca misiune susţinerea emoţională a copilului abuzat, prelucrarea traumei 
şi a consecinţelor acestora. Centrul desfăşoară activităţi specializate la nivel 
individual, familial, de grup şi comunitar în scopul asigurării protecţiei copiilor abuzaţi, 
neglijaţi, exploataţi şi asistă părinţii în îndeplinirea adecvată a rolurilor lor parentale. 
O altă parte a activităţii desfăşurate vizează informarea şi prevenirea cazurilor de 
abuz asupra copiilor. Totodată specilaliştii centrului contribuie la evaluarea 
psihologică şi pregătirea asistenţilor maternali profesionişti.  

Asigurarea protecţiei copilului prin adopţie se asigură de către Serviciului 
juridic şi adopţii, în anul 2008 fiind încredinţaţi 2 copii în vederea adopţiei şi pentru 6 
copii a fost finalizat adopţia internă. În evidenţa acestui serviciu sunt 11 copii pentru 
care a fost deschisă procedura de adopţie internă şi 11 familii atestate ca apte a 
adopta. 

Un alt serviciu al Direcţiei este Centrul de primire şi intervenţie a copilului în 
regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic şi migraţie care funcţionează, începând din 
anul 2003, a cărui misiune este asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă 
determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, 
familia lărgită sau în familia substitutivă şi Telefonul copilului, care primeşte 
semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, asigură 
consiliere telefonică în aceste situaţii şi  intervine în cazurile urgente prin intermediul  
echipei mobile.   
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Serviciul de evaluare complexă a copilului, din cadrul Direcţiei asigură 
expertizarea, evaluarea copiilor cu dizabilităţi şi pregătirea actelor  pe baza cărora se 
realizează încadrarea într-un grad de handicap sau orientarea şcolară a acestora de 
către Comisia pentru protecţia copilului, precum şi urmărirea realizării planului de 
recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului individualizat de protecţie.  

La sfârşitul lunii septembrie 2008 numărul copiilor şi tinerilor incadraţi într-un 
grad de handicap era de 1660. Dintre aceşti copii , aproape 50% sunt încadraţi în 
grad de handicap mediu, aproximativ 29 % în grad de handicap sever şi 20 % în grad 
de handicap accentuat. 86% din aceşti copii sunt crescuţi în familia biologică, 
aproape 13% sunt în ocrotirea Direcţiei (în centre de plasament şi la asistenţi 
maternali) şi 1% se află în îngrijirea familiei extinse. 
 

Tabel nr.16. 
Numărul total şi distribu ţia pe vârste a copiilor cu dizabilit ăţi; jude ţul Harghita 

 
Distribu ţia pe grupe de vârsta Număr total de copii cu dizabilit ăţi la 

data de 30.09.2008 0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani  

- cu încadrare în grad de 
handicap mediu 

840 389 73 244 134 

- cu încadrare în grad de 
handicap sever 

473 47 112 208 106 

- cu încadrare în grad de 
handicap accentuat 

347 51 74 116 106 

 
 

Tabel nr. 17 
Numărul total şi localizarea copiilor cu dizabilit ăţi; jude ţul Harghita 

 
Locul unde se afl ă copilul 

Număr total de copii cu 
dizabilit ăţi la d ata de 
30.09.2008 

familia 
biologic ă 

familia 
extins ă 

alte 
familii/
persoa
ne 

centre 
de 
plasame
nt 
publice 

centre 
de 
plasam
ent 
private  

AMP - 
DGAS
PC 

AMP - 
OPA 

- cu încadrare în grad 
de handicap mediu 

840 746 15  38  34 7 

- cu încadrare în grad 
de handicap sever 

473 390   71  9 3 

- cu încadrare în grad 
de handicap 
accentuat 

347 299   32  14 2 

Total 1660 1435 15  141  57 12 

 
În prezent numărul copiilor din sistem este de 1754, aceşti copiii fiind plasaţi, 

în diferite locaţii, după cum urmează: 
• în plasamente familiale la rude si la alte persoane sunt plasaţi 531 copii 

(la rude: 384, la alte persoane/familii: 147);  
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• la cei 220 asistenţi maternali profesionişti sunt plasaţi 433 copii; 
• în cele 4 centre de plasament de tip familial (CPF nr. 1 din Cristuru 

Secuiesc, CPF nr. 2 şi 3 din Miercurea Ciuc şi CPF nr. 4 din Feliceni), 
compuse din 41 case, sunt 374 copii; 

• în Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a 
copilului M-Ciuc: 6 copii; 

• în Centrul de primire în regim de urgenţă: 6 copii: 
• în Centre de tip rezidenţial sunt 311 copii: 

o Centrul de plasament Subcetate – 28  copii 
o Cele trei Centre de plasament pentru copii cu deficienţă (Ocland, 

Bilbor şi “Sfînta Ana” din Miercurea Ciuc) –  191 copii 
o în Centre de plasament pentru copii cu handicap sever sunt  65 

de copii din care: Cristuru Secuiesc – 37 copii, Topliţa – 28 copii  
• la centre OPA sunt îngrijiţi - 27 de copii 
• în Centre de zi şi servicii de prevenire: 93 copii 

o în Centrul de zi – Topliţa – sunt asistaţi 17 copii,  
o în Centrul de zi pentru copii cu autism Feliceni – 10 copii 
o în Centrul de zi Ora International – 13 copii. 
o în Centrul de zi Biceboca – 30 copii 
o în program de prevenire a abandonului– 23 copii 

O problemă semnificativă cu care se confruntă Direcţia în ceea ce priveşte 
protecţia tinerilor, sunt cei care după terminarea studiilor părăsesc sistemul de 
protecţie. Situaţia acestora este atât mai delicată, cu cât ei nu au sprijinul familiilor, 
iar mediul din care provin este defavorizat. Ei vin dintr-un mediu unde au beneficiat 
de protecţie şi intră într-o lume în care este necesar să fie responsabili pentru propria 
lor viaţă. Trebuie să-şi găsească o locuinţă, un loc de muncă şi mai ales să se 
integreze şi să decidă pentru propriul destin. Acest grup ţintă ridică numeroase 
probleme sociale, economice şi de integrare. Unii dintre ei sunt dezorientaţi, se simt 
respinşi de societate, sunt  uşor de atras în zona delicvenţei, promiscuităţii sau ajung 
să ducă o viaţă mult sub limita subzistenţei, devenind uşor o gravă problemă socială.  
Integrarea tinerilor în viaţa activă reprezintă elemente esenţale pentru reducerea 
riscului excluziuni sociale şi pentru a ajunge la o creştere durabilă a oricărei societăţi 

În prezent, Direcţia este asociată în proiectul firmei Brahms din Braşov, cu 
titlul „Conform – Consiliere şi formare profesională pentru dobândirea competenţelor 
cerute pe piaţa forţei de muncă” organizează cursuri de formare profesională în 
judeţul Harghita pentru tinerii din sistemul de protecţie a copilului. Proiectul vine în 
întâmpinarea nevoii tinerilor proveniţi din centrele de plasament, de a fi sprijiniţi în 
accesarea pieţii muncii, în vederea asigurării egalităţii de şanse şi a combaterii 
discriminării sociale. În judeţul Harghita după contactarea tinerilor s-a stabilit că se 
vor ţine cursuri la Cristuru-Secuiesc şi Miercurea-Ciuc, în următoarele domenii: 
comunicare în limba engleză, utilizarea calculatorului, bucătar, ospătar, cameristă, 
lucrător în alimentaţie. Proiectul are o durată de 12 luni, iar în cadrul acestuia îşi vor 
îmbogăţii cunoştinţele şi dezvolta capacităţile circa 60-70 de tineri din judeţul 
Harghita. 
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Pentru tinerii cu dizabilităţi în anul 2007 Direcţia, prin programul PHARE a 
înfiinţat un nou serviciu : Locuinţe protejate (5 case – 2 la Miercurea Ciuc, 1 la 
Vlăhiţa, 1 la Odorheiu Secuiesc şi 1 la Ulieşi, sat Nicoleşti) pentru tineri cu dizabilităţi 
(cu handicap mediu şi accentuat) care provin din sistemul de protecţie al copilului. 
Locuinţele protejate reprezinta o alternativă pentru tineri cu handicap mintal, care 
părăsesc sistemul de protecţie al copilului sau sunt internate în centrele rezidenţiale 
şi nu au nici un suport familial, dar pot fi reintegraţi în societate. Prin activitatea lor,  
aceste locuinţe contribuie la prevenirea marginalizării tinerilor cu handicap mintal, 
asigurându-le suportul necesar pentru a începe o viaţă nouă, independentă. 
Activitatea de protecţie specială şi reinserţie socială a tinerilor cu dizabilităţi mintale 
este coordonată de Serviciului locuinţe protejate în domeniul asistenţei sociale a 
persoanelor adulte. Proiectul încearcă să suplinească lipsa familiei, să completeze 
cunoştinţele lor de convieţuire socială, să reuşească să se autogospodărească şi să 
câştige încrederea în propriile forţe. În prezent sunt 20 de tineri în aceste case cu 
handicap mental, auditiv şi HIV-SIDA. 

Există convenţii de colaborare încheiate de către Direcţie  cu ONG-urile ce 
activează în domeniul social, care asigură ameliorarea situaţiei acestor tineri, precum 
şi asigurarea protecţiei copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi:  

• Fundatia “Wolter” – asigură în colaborare cu Direcţia protecţia copilului în 
Centrul de plasament de tip familial nr. 4 – Feliceni; 

•  Funda ţia de Tineret din Locodeni – “LIA” – asigură funcţionarea unei locuinţe 
protejată pentru tineri cu dizabilităţi ieşiţi din sistemul de protecţie al Direcţiei. În 
prezent sunt 9 beneficiari ai acestui serviciu; 

• Funda ţia “Csibesz” –  asigură sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
protecţie în zona Ciucului. În prezent sunt 30 de case/apartamente şi 3 ateliere de 
lucru; 

• Funda ţia “Domus” –  asigură sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de 
protecţie din zona Cristuru Secuiesc. Administrează un sistem de case şi ateliere 
de lucru, unde tinerii au sansa de a începe viaţa independentă; 

• Funda ţia “Orban”  – oferă servicii complexe pentru copii şi tineri cu handicap 
grav şi accentuat. 

În cadrul asistenţei sociale pentru adulţi sunt două Centre de Îngrijire Asistenţă 
(1 la Gheorgheni şi 1 la Frumoasa) şi un Centru de recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică la Tulgheşi în care sunt asistaţi şi tineri proveniţi din sistemul de 
protecţie al copilului. 

În vederea prevenirii separării copilului de părinţi şi susţinerii famililor pentru 
creşterea şi educarea propiilor lor copii se derulează începând cu luna septembrie 
2008 programul iniţiat de către Consiliul Judeţean Harghita în colaborare cu Direcţia 
intitulat „Copiii înainte de toate” pentru promovarea şi susţinerea înfinţării centrelor de 
zi de către Consilile locale. Rolul principal al acestor servicii este de a oferi asistenţă 
gratuită în timpul zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu 
situaţie materială precară şi/sau familii dezorganizate, în care mamele/taţii îşi cresc 
singur copiii), dând astfel posibilitatea părinţilor de a-şi găsi un loc de muncă, şi de a 
putea oferi condiţii materiale adecvate creşterii copiilor. Centrul de îngrijire de zi 
asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale, oferind 
servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să 
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fie capabilă să-şi îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea şi 
educaţia copilului. Prin crearea unor astfel de centre se urmăreşte menţinerea 
copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecţie din cauze 
preponderent socio-economice. Centrul de zi asigură copiilor îngrijire, programe 
educative şi distractive, consiliere - pe timpul zilei, urmând ca seara să se întoarcă 
acasă, în mediul lor, evitându-se ruptura cu familia. Activităţile centrului de zi sunt 
complementare celor realizate de alte servicii publice (învăţământ, sănătate).  

Organizaţiile civile, biserica asigură servicii pentru acest segment de copii însă 
nici resursele materiale nici cele umane nu pot face accesibile aceste programe 
pentru toţi care ar avea această necesitate. Aceste organizaţii şi instituţii beneficiază 
de cunoaştere şi experienţ, dar pentru garantarea rezolvării acestor probleme ar fi 
nevoie de un sistem de instituţii specializate în domeniu.  

 
Strategia judeţeană de asistenţă socială, în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului pentru perioada 2009-2013 este în curs de elaborare, obiectivul 
general al acesteia constând  în  mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea 
factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi 
respectării  drepturilor copilului, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi 
valorizării sale în societate. 
           Grupurile ţintă ale strategiei vizează realizarea drepturilor copiilor în general, 
dar şi egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri 
vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie sporită: 

� Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din acest grup fac parte copiii 
din familii aflate în situaţie de criză (de ex: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, 
pierderea veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. 
Pentru aceşti copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi măsuri imediate care, 
deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, de natură să susţină familia până la 
punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza. 

� Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană/ 
familie, la asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de 
protecţie trebuie să aibă drept finalitate o soluţie cu caracter permanent: reintegrarea 
în familie, adopţia naţională sau integrarea socioprofesională. Copii separaţi de 
părinţi sunt şi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pentru unii 
dintre aceştia situaţia separării de părinţi este cu atât mai gravă cu cât sunt lăsaţi în 
grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, nenominalizate 
ca reprezentanţi legali ai copiilor, fapt care conduce la imposibilitatea, pentru aceşti 
copii, de a beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, sau la intrarea lor, ca 
unică alternativă, în sistemul de protecţie specială.  

� Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau 
cu diferite dizabilităţi, dar şi pentru copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi 
sanitare, trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă când starea de 
sănătate, a acestora, o permite. 

� Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar 
care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 
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confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până 
la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. 

� Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi 
exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă 
persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu 
copilul, care produc vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi 
pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi 
copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri comerciale, copiii 
expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii 
repatriaţi, copiii refugiaţi. 

� Copiii străzii. La nivelul judeţului nostru din acest grup fac parte copiii 
care  se află pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, 
cerşit sau mici furturi. 

� Copiii delincvenţi (copiii în conflict cu legea). Din acest grup fac parte 
atât copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care 
răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta 
de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta 
fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au vârsta între 14 şi 16 ani 
dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au împlinit vârsta 
de 16 ani. 

� Copiii cu dizabilităţi, infectaţi HIV/bolnavi SIDA şi boli cronice grave. Din 
acest grup fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul 
special şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, 
precum şi cei cu boli cronice grave (de exemplu cancer). Abordarea acestui grup de 
copii se bazează pe Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii 
aprobate în anul 2001 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

� Copiii cu tulburări de comportament. În contextul actual, acest grup de 
copii se află la risc de a fi separaţi de familie şi, uneori, de a fi integraţi în 
învăţământul special din cauza lipsei de servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu 
care aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie şi protecţia copilului. Prezenta 
strategie are în vedere şi ameliorarea în fapt a situaţiei reale a acestei categorii de 
copii. 

� Copiii aparţinând minorităţilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va 
acorda o atenţie sporită copiilor din comunitatea romă.  

� Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie. Integrarea tinerilor, din 
locuinţele protejate, dar nu numai, în viaţa activă a societăţii. 

 
Domeniile principale de interes în operaţionalizarea Strategiei sunt desprinse 

din cadrul legislativ existent şi din nevoia identificată,  acestea fiind : 
 

A. Domeniu principal de interes: Protec ţia şi promovarea drepturilor 
copilului : 

1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii; 

2. Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor; 
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3. Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale 
şi de promovare a sănătăţii la nevoile copiilor; 

4. Realizarea unui acces egal la educaţie pentru toţi copiii; 
5. Respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea activităţilor recreative 

şi culturale; 
6. Monitorizarea drepturilor copilului; 
7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării şi exploatării; 
8. Promovarea formării profesionale; 

      
B. Subdomeniu de interes: Prevenirea separ ării copilului de p ărin ţi şi 

protec ţia special ă a copilului separat de p ărin ţi: 
1. Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de 

părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea 
propriilor copii; 

2. Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie; 
3. Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie 

specială, copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli 
cronice grave/ terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemulde 
protecţie; 
 
Obiective: 
o Colaborarea cu autorităţiile publice locale, în vederea respectării drepturilor 

tuturor copiilor; 
o Întărirea colaborării interinstituţionale cu toţi factorii care au atribuţii în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului;  
o Creşterea eficienţei parteneriatelor interinstituţionale, public-privat; 
o Colaborarea cu fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei 

copiilor şi tinerilor, inclusiv a celor cu dizabilităţi sau cu handicap;    
o Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor/tinerilor; 
o Prevenirea abandonului în secţiile de nou-născuţi şi pediatrie a spitalelor 

din judeţ; 
o Promovarea adopţiei naţionale; 
o Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie prin înlesnirea 

integrării lor socio-profesionale în vederea dobândirii abilităţilor de trai; 
o Susţinerea acţiunilor de incluziune socială a tinerilor aflaţi în dificultate şi 

confruntaţi cu riscul excluderii socio-profesionale; 
o Mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

activitatea în domeniul protecţiei  copilului; 
o Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea 

drepturilor copilului şi promovarea unei atitudini pro-active în activităţile de 
diseminare; 

o Participarea la acţiuni care vizează sensibilizarea opiniei publice, în 
vederea unei mai bune integrări a tinerilor cu handicap inclusiv pe piaţa 
muncii; 
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o Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii şi informarea lor privind 
drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copiii lor; 

o Creşterea şi diversificarea numărului de servicii de prevenire a separării 
copilului de părinţi înfiinţate la nivelul comunităţilor locale în vederea 
apropierii serviciilor de beneficiari – centre de zi;  

o Sprijinul ONG-urilor, Fundaţiilor, Asociaţiilor care af fi interesate de a presta 
servicii sociale pentru copii tineri ieşiţi din sistemul de protecţie public şi 
pentru copii cu dizabilităţi sau în situaţie de risc; 

o Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru prevenirea 
abandonului şcolar; 

o Promovarea programelor privind creşterea numărului de centre de zi în 
şcoli; 

o Înfiinţarea şi diversificarea serviciilor de zi; 
o Asigurarea protecţiei pentru copiii separaţi de părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate şi conştientizarea părinţilor privind consecinţele separării 
copiilor; 

o Asigurarea serviciilor specializate pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri 
care necesită o atenţie specială: copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii 
abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice 
grave/ terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie; 

 
 

Situa ţia debutan ţilor pe pia ţa for ţei de munc ă 
 

Tinerii care au terminat studiile şcolare şi sunt în căutarea unui loc de muncă 
alcătuiesc un grup caracteristic pe piaţa forţei de muncă. Ei dispun de cunoştinţe 
moderne, au capacitate de dezvoltare şi de acomodare, sunt flexibili, însă nu au 
experienţă de muncă, aspect care îi dezavantajează în faţa celor care au deja 
practică de specialitate (angajaţii mai în vârstă), îndeosebi în concursul pentru 
locurile de muncă care solicită o pregătire profesională anume. 

Şi în judeţul nostru se organizează regulat bursa locurilor de muncă, în scopul 
de a pune în legătură patronii cu  persoanele care sunt  în căutarea unui loc de 
muncă. 

Cu toate acestea, cu precădere în mediul rural, rata şomajului este ridicată, 
astfel că o mare parte a tinerilor migrează în stăinătate în căutarea unui loc de 
muncă. În acest context, considerăm necesar ca Direcţia Judeţeană de Muncă să se 
implice mai activ în transmiterea informaţiilor legate de universul muncii, economie, 
funcţionarea organizaţiilor de muncă şi situaţia tinerilor aflaţi la începutul carierei  
către  şcoli şi  cadrele didactice. 

În analiza strategiei de angajare a tinerilor trebuie făcută distincţie între 
angajarea în străinătate pe termen scurt sau mai lung. 

Despre dimensiunea muncii în Ungaria şi celelalte ţări membre ale U.E. avem la 
dispoziţie doar estimarea că aproximativ 10-30% din  rândul tinerilor din judeţ 
lucrează în stăinătate. Fenomenul nu este nou. Angajarea în străinătate, respectiv în 



Strategia de tineret a Consiliului Judeţean Harghita  

 46 

oraşele mai îndepărtate este o caracteristică pentru judeţul nostru. Mărimea, 
intensitatea fenomenului, ca şi proporţia mare a transferurilor definitive la locurile de 
muncă, atrage importante schimbări demografice. Politicienii cu drept decizional, 
trebuie să îşi asume ca sarcină prioritară minimalizarea fenomenului. Fenomenul 
poate fi diminuat prin mijloace economice şi prin crearea de noi locuri de muncă.  

Emigrarea tinerilor se poate reduce considerabil prin dezvoltarea 
învăţământului, sisteme de protecţie socială, programe culturale şi de petrecere  a 
timpului liber, pe gustul tinerilor. Un rol important în acest sens are şi paleta cursurilor 
organizate de şcolile judeţului nostru. Tinerii cu o bună pregătire, cu cunoştinţe 
coerspunzătoare, sunt capabili să-şi asigure o existenţă  autonomă  

Este necesară elaborarea unor programe teritoriale, judeţene, care cu 
implicarea persoanelor abilitate,  să hotărească cele mai importante direcţii de 
acţiune şi surse de finanţare pentru rezolvarea problemelor. 
 

Sarcini: 
• Pentru prevenirea şomajului trebuie acordată o atenţie deosebită asupra 

alegerii profesiei tinerilor, trebuie luate în seamă solicitările pe piaţa forţei 
de muncă, iar în cazul schimbărilor structurii economice, cât şi a alegerii 
greşite a profesiei, trebuie introduse măsuri de corecţie a  carierei. 

• Este o problemă importantă formarea tinerilor de vârstă şcolară, ieşiţi din 
sistemul de învăţământ, deoarece ei pot deveni foarte uşor persoane cu  
situaţie socială dezavantajată care vor fi înlăturate de pe piaţa forţei de 
muncă. 

• Reîntoarcerea tinerilor cu învăţământ superior, titulari de diplome, care pot 
fi motivaţi în sensul atragerii  în sectoare ale administraţiei. 

• Trebuie îmbunătăţit fluxul informaţiilor între tineri şi organizaţiile, instituţiile 
cu activitate de tineret, precum şi cu sectorul civil. În accelerarea acestui 
proces, conducerea şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
poate juca un rol important. 

 
 
Sănătatea public ă 

 
Susţinerea dezvoltării sănătăţii fizice şi mintale a tinerilor este un obiectiv 

principal al societăţii şi, totodată o sarcină complexă, ce presupune activitatea 
coordonată a mai multor instituţii şi grupuri specializate. 

Sănătatea nu înseamnă doar lipsa bolilor, ci existenţa bunăstării fizice, sociale 
şi siguranţa socială, factori, ce sunt determinaţi de situaţia economică, socială şi 
accesul la serviciile învăţământului şi instituţiilor de sănătate. 

În primul rând trebuie să amintim importanţa protecţiei sănătăţii. În această 
activitate joacă un rol important medicii pediatri, infirmierele, societatea cadrelor 
didactice, precum şi părinţii. Prevenirea bolilor şi protecţia sănătăţii presupune 
elaborarea unor programe eficiente de dezvoltare a sănătăţii, ceea ce începe cu 
educarea copiilor şi implantarea cunoştinţelor elementare referitoare la un mod 
sănătos de viaţă, şi la importanţa protecţiei sănătăţii. Această educaţie nu este o 
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problemă locală, ci una centrală. Organismele centrale au sarcina de a asigura 
cadrul material şi personal necesare derulării acestei activităţi, iar organismele locale 
trebuie să asigure coordonarea acestor activităţi, având în vedere specificul locului 
unde se desfăşoară acesta. 

Majoritatea deceselor în cazul sugarilor intervine din cauza naşterilor 
premature sau în cazul sugarilor născuţi cu deficienţe grave. 
 

Tabel nr. 18.  
Evolu ţia num ărului persoanelor decedate, cu vârsta sub 1 an, în perioada 2002-2007 

 
Judeţul 
Harghita 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total număr 42 50 56 47 45 40 
 

Bolile căilor respiratorii, alergiile şi bolile interne sunt dominante în zona 
noastră. 

 
Serviciile medicale în şcoli : 
Consiliul Judeţean Harghita trebuie să-şi asume sarcina de a îmbunătăţi 

condiţiile de trai ale persoanelor cu nevoi speciale. Trebuie să se pună accent pe 
educarea copiilor cu handicap, sarcină, ce dincolo de concepţii, trebuie să conţină 
obiective concrete şi modalităţi de realizare a acestora, prin implicarea diferitelor 
instituţii şi grupuri specializate în domeniu, şi coordonarea colaborării între aceste 
organisme. 

Integrarea în societate a persoanelor cu handicap, în vederea evitării segregării 
lor, trebuie începută la vârsta cea mai fragedă. Procesul de integrare trebuie să aibă 
în vedere: 

• dezvoltarea educaţiei în sistem integrat, chiar la nivelul creşelor şi al 
grădiniţelor; 

• înfiinţarea unui sistem de asistenţă financiară, în vederea îmbunătăţirii 
activităţii de protecţie a sănătăţii copiilor şi prevenire a  bolilor; 

• elaborarea unui program de asistenţă cu măsuri alternative, ceea ce trebuie 
să conţină mai multe etape: depistarea, integrarea şi reabilitarea. 

 
O primă problemă a procesului de integrare este educaţia copiilor cu handicap 

într-o formă integrată, sistem ce are în vedere prevenirea agravării situaţiei lor. Atât 
şcolile, cât şi grădiniţele cu regim normal trebuie să-şi deschidă porţile în faţa copiilor 
cu handicap, care sunt capabili să înveţe împreună cu ceilalţi copii, şi au şansa de a 
se integra în societate. 

O altă problemă ar fi cea a transportului public, care trebuie modernizat, în 
vederea facilitării transportului acestor persoane. 

Nu este de suficientă o simplă educare în spiritul unui mod sănătos de viaţă, 
trebuie să se pună accent şi pe prevenirea comportamentului deviant. Prevenirea 
acestor fenomene, ca şi celelalte probleme sociale ale tinerilor, presupun o strânsă 
colaborare între instituţiile de învăţământ, de sănătate, organizaţii civile, organizaţii 
religioase precum şi cu  poliţia.  
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Deşi numărul consumatorilor de droguri în judeţul nostru nu este ridicat în 
comparaţie cu media pe ţară, acest număr este totuşi într-o creştere continuă, şi 
paralel creşte delicvenţa. Experienţa ţărilor vecine arată că tendinţa de creştere ne 
poate duce în situaţia în care o treime dintre liceeni să „ facă cunoştinţă” cu drogurile.  

Statisticile arată că în ţara noastră este în creştere numărul elevilor fumători 
chiar din şcolile generale, iar în licee fumatul devine un obicei. Influenţele negative 
din familiile de fumători şi mai târziu ale colegilor determină aceste obiceiuri ale 
copiilor.  Pe de altă parte, copiii din această categorie de vârtă sunt foarte receptivi la 
informaţiile referitoare la efectele nocive ale tutunului, alcoolului şi ale drogurilor. 

Este alarmantă situaţia consumului de alcool în rândul tinerilor din judeţul 
nostru. Prin comportamentul lor, ei imită exemplul părinţilor: la mesele festive, la 
sărbătorile din familie consumul de alcool este prezent. În medie, în jurul vârstei de 
12-14 ani , tinerii fac cunoştinţă cu tutunul şi alcoolul. 

Pasiunea tinerilor faţă de jocurile electronice este ţinută în frâu doar de 
resursele financiare limitate. În afară de faptul că, aceste vicii duc la deviaţii de 
comportament al tinerilor, în foarte multe cazuri sunt cauzele unor delicte, aceşti 
tineri fiind într-o continuă căutare de resurse financiare. Este caracteristic acestei 
generaţii comportamentul agresiv, iar copiii încep comiterea faptelor ilegale la vârste 
din ce în ce mai fragede. Prevenirea delicvenţei juvenile ar consta în reacţia promptă 
la diferitele forme de comportament, care prevesteşte apariţia în viitor a deviaţiilor de 
comportament şi în administrarea acestor probleme. 

          Este foarte ridicat numărul faptelor comise de tinerii din categoria de 16-18 
ani, care nu au un scop în viaţă, şi sunt inaccesibili grupurilor de prevenire a 
delicvenţei juvenile, deoarece nu aparţin unei comunităţi bine definite (familii ori 
şcoli). Apropierea de aceşti tineri în vederea reabilitării lor, se poate realiza doar prin 
sfera socială, centre de ocupare a forţei de muncă, organizaţii civile şi cele religioase 
precum şi poliţia. 

 
Sarcini: 

• echilibrarea situaţiei în sistemul sănătăţii copiilor şi al tinerilor;  
• accent deosebit pe rezolvarea problemelor persoanelor defavorizate sau 

cu handicap; 
• asocierea organizaţiilor civile şi religioase şi a altor instituţii, în vederea 

elaborării Strategiei Judeţene Antidrog; 
• activitatea de prevenire se poate realiza cel mai eficient în cadrul 

instituţiilor de învăţământ; 
• solicitarea sprijinului acestor instituţii în vederea introducerii în planul de 

învăţământ a cunoştinţelor necesare prevenirii acestor probleme; 
• elaborarea unor programe specializate, asigurarea unor condiţii materiale 

necesare asistenţei şi protecţiei copiilor defavorizaţi; 
• administraţiile publice locale şi comunităţile locale trebuie să evidenţieze 

factorii negativi şi să asigure elaborarea unor strategii de dezvoltare a 
sănătăţii, şi asistenţa socială în şcoli; 

• colaborarea între instituţiile de învăţământ, sănătate, de protecţie a 
copilului şi coordonarea activităţii lor; 
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• editarea anuală a unor broşuri, cu informaţiile referitoare la centrele de 
asistenţă şi punctele de întrajutorare; 

• elaborarea unor programe de recreaţie, ca alternativă la comiterea 
infracţiunilor; 

Consiliul Judeţean Harghita, prin programele sale de asistenţă, trebuie să aibă 
în vedere nevoile asociaţiilor civile, organizaţiilor de tineret şi de copii, activitatea 
cluburilor de tineret, şi numai astfel se poate ajunge la stoparea infracţionalităţii 
juvenile. 
 

În momentul de faţă, există programe şi campanii de informare şi prevenire 
organizate de Direcţia de Sănătate Publică Harghita, care vizează o îmbunătăţire a 
nivelului de trai în rândul tinerilor, având următoarele obiective: 

1. „Adolescenţii renunţă la fumat” 
Scopurile competiţiei:  
• să motiveze elevii să rămână nefumători şi să descurajeze experimentarea 

consumului de tutun; 
• să-i determine pe adolescenţii care sunt deja fumători să renunţe la fumat; 
• să educe adolescenţii, precum şi mediul lor familial şi şcolar în privinţa 

consecinţelor fumatului asupra sănătăţii lor şi a celor din jur. 
2. Campanie de IEC (informare-educare-comunicare) pentru formarea de 

comportamente responsabile sau schimbarea comportamentelor la risc: 
Scopuri: 
• promovarea unei alimentaţii sănătoase, reducerea consumului de sare 
• promovarea activităţii fizice 
• combaterea obezităţii la copii – acţiuni de informare şi distribuire a 

pliantelor privind stilul de viaţă sănătos etc 
3. Campanie de IEC cu privire la mijloacele de prevenire a cancerului de sân 

Scopuri: 
• editarea şi distribuirea de materiale informative cu accent pe importanţa 

prevenirii prin autoexaminare, precum şi prezentarea prin imagini a paşilor 
ce trebuie respectaţi de fiecare femeie; 

4. Campanie de IEC pentru combaterea consumului de droguri şi anti-stigmă 
5. Transmiterea informaţilor privind prevenirea infecţiei HIV/SIDA 
6. Campanie împotriva discriminării persoanelor infectate cu HIV/SIDA (precum 

şi alte boli de ex. tuberculoza) etc. 
 
Recomandările strategice ale Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Harghita în domeniul prevenirii consumului şi reducerea cererii de droguri 
în rândul tinerilor, sunt următoarele:  

� Realizarea unei cercetări privind situaţia tineretului în judeţul Harghita având 
ca şi componentă un studiu privind prevalenţa consumului de alcool, tutun şi 
droguri în rândul tinerilor şi cunoştinţele acestora legate de consumul de 
alcool, tutun şi droguri în scopul identificării factorilor şi zonelor de risc; 

� Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Harghita, în parteneriat cu structurile locale responsabile de implementarea 
politicilor de tineret la nivelul judeţului Harghita şi organizaţiile 
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neguvernamentale de tineret din judeţ, de manifestări artistice, tehnice şi 
sportive, care să promoveze un stil de viaţă sănătos, fără alcool, tutun şi 
droguri; 

� Desfăşurarea de programe alternative de petrecere a timpului liber în scopul 
prevenirii consumului şi reducerii cererii de droguri şi promovării unui stil de 
viaţă sănătos prin intermediul Centrelor de Tineret; 

� Derularea de către autorităţile locale responsabile de implementarea politicilor 
de tineret la nivelul judeţului Harghita şi organizaţiile neguvernamentale de 
tineret din judeţ, în colaborare Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Harghita, de programe de informare şi consiliere privind consecinţele 
consumului de alcool, tutun şi droguri în rândul tinerilor; 

� Formarea şi instruirea unei reţele de suport comunitar formată din voluntari ce 
activează în cadrul organizaţiilor neguvernamentale de tineret din judeţul 
Harghita în scopul dezvoltării de proiecte şi acţiuni locale, care să vizeze 
prevenirea consumului şi reducerea cererii de droguri şi promovarea unui stil 
de viaţă sănătos; 

� Desfăşurarea anuală de către Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog în colaborare cu autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale 
de tineret din mediul urban şi rural din judeţul Harghita de campanii, proiecte şi 
acţiuni adresate tinerilor pentru Marcarea Zilei Mondiale fără Tutun, Zilei 
Naţionale fără Tutun, Zilei Mondiale de luptă împotriva traficului şi consumului 
ilicit de droguri; 

� Alocarea, de către autorităţile locale responsabile de dezvoltarea politicilor de 
tineret la nivelul Judeţului Harghita, de resurse financiare pentru finanţarea 
proiectelor de prevenire a consumului şi reducere a cererii de droguri, derulate 
de organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ, culte religioase şi 
alţi actori sociali implicaţi în desfăşurarea de activităţi de şi pentru tineret; 
 

 
 Activit ăţi de sport şi recreere 

 
Activităţile  sportive, cele şcolare şi extraşcolare trebuie să fie probleme 

primordiale ale tineretului şi ale societăţii în general. În introducere analizăm 
activităţile sportive ce se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ ori în cadrul 
Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport. Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale 
pot susţine aceste activităţi, dar nu au competenţa de a le îndruma. 
 Nivelul de performanţă al sportului şcolar este determinat de factori personali, 
infrastructurali şi financiari.  

În judeţul nostru dotarea cu antrenori şi profesori calificaţi este satisfăcătoare, 
însă din considerente materiale sunt din ce în ce mai mulţi cei care abandonează 
învăţământul. Doar entuziasmul este factorul ce îi mobilizează în pregătirea tinerilor 
în vederea participării la concursuri zonale şi judeţene şi în organizarea acestor 
evenimente sportive. Pe termen lung, fără nici o remuneraţie materială îşi pierd şi ei 
entuziasmul, şi renunţă la activităţile privind pregătirea copiilor în afara orelor din 
programul de învăţământ. Ar fi de indicat, ca anual, profesorii de educaţie fizică şi 
sport cu rezultate proeminente să fie recompensaţi prin premii, pentru aportul adus la 
dezvoltarea sportului judeţean.  
  Infrastructura este asigurată doar în cazul sporturilor de iarnă, condiţiile oferite 
sporturilor de vară sunt mult mai modeste. Numărul sălilor de sport, halelor de sport, 
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bazinelor de înot şi a terenurilor de sport este foarte redus în judeţul nostru, iar nici 
cele existente nu corespund standardelor, iar renovarea şi modernizarea lor ar 
presupune eforturi  financiare foarte mari. 
 La întrebările noastre, specialiştii în domeniul sportului s-au declarat mulţumiţi 
de atitudinea tinerilor faţă de sport. Tinerii recunosc efectele benefice ale sportului, în 
licee băieţii practicând mai mult fotbalul, baschetul, culturismul, iar fetele, gimnastica 
şi aerobicul. Este foarte trist însă, că sunt din ce în ce mai multe instituţii de 
învăţământ, care înlătură sportul din activitatea lor. Prestigiul sportului este în 
scădere, iar acest fapt se datorează atitudinii părinţilor faţă de aceste activităţi. 
 Sportul de performanţă, în zilele noastre nu înseamnă şi „performanţă 
materială”, ceea ce face ca mulţi dintre sportivii talentaţi, la un moment dat să 
renunţe la pregătiri. Din cauze financiare este în scădere şi numărul concursurilor 
zonale şi judeţene, care constituie baza sportului de masă. 
 Prin îmbunătăţirea activităţii de coordonare din domeniul concursurilor 
sportive, ar fi posibilă înlăturarea unor factori negativi. Asigurarea condiţiilor 
materiale, implicarea mai multor participanţi şi organizatori ar constitui premisele 
succesului în organizarea concursurilor sportive. Mijloacele Direcţiei Judeţene de 
Tineret şi Sport şi instituţiilor şcolare sunt insuficiente pentru realizarea reformei în 
domeniul sportului şcolar, motiv pentru care este indispensabilă implicarea în 
susţinerea acestor activităţi oconsiliul judeţean şi consiliile locale.  
 Lipsa mijloacelor financiare, a infrastructurii şi lipsa de interes fac, ca sportul 
de recreaţie să fie dezavantajat. Deşi se cunosc efectele benefice ale sportului, nu 
creşte numărul acelor persoane care practică sportul. În timp ce barurile, discotecile 
şi cafenelele de internet sunt aglomerate, sălile de sport sunt părăsite in week-end. 
 Pentru o schimbare de mentalitate a maselor ar fi necesară schimbarea 
modului de viaţă, a obiceiurilor alimentare, creşterea venituri, deoarece sportul 
presupune serioase sacrificii materiale. Aceşti factori însă, nu pot fi influenţaţi de nici 
un demers al administraţiilor publice judeţene sau locale. Singura soluţie de susţinere 
a activităţilor sportive din partea acestor organisme, ar fi implicarea în activităţile de 
organizare a unor evenimente de masă, şi oferirea unor posibilităţi organizatorilor 
acestor evenimente de a obţine finanţări din diferite surse. 
  

Sarcini : 
• prin implicarea celor interesaţi, trebuie să se realizeze concepţia de 

dezvoltare a domeniului sportului, o concepţie care să aibă în vedere 
problemele şi soluţiile referitoare la acest domeniu; 

• înfiinţarea unui sistem de finanţare la nivel judeţean; 
• coordonarea activităţilor  de organizare ale organizaţiilor de tineret, şi 

susţinerea lor. 
În conformitate cu Strategia Generală de organizare şi dezvoltare a activităţii de 

educaţie fizică şi sport din Romania pentru perioada 2005 – 2008, se pot evidenţia 
unele obiective generale care trebuie luate în considerare pe plan judeţean şi local.  

Scopul strategiei este asigurarea cadrului dezvoltării continue, a organizării si 
funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică si sport din Romania. 
In vederea realizării acestui scop se va urmări indeplinirea urmatoarelor obiective: 
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1. Dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat între unităţile 
de administraţie publică, unităţile educaţionale, precum şi organizaţiile cu 
activitate în sportul de performanţă sau sportul recreaţional;  

2. Creşterea nivelului de educatie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor 
cetaţenilor (copii, tineri, adulti, varsnici si persoane cu handicap) prin 
practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului în cadrul activitaţilor de educaţie 
fizică si sport; 

3. Dezvoltarea si perfecţionarea organizării si funcţionării sistemului judeţean de 
educaţie fizica si sport; 

4. Ameliorarea potenţialului psiho - biomotric şi intelectual al populaţiei tinere prin 
dezvoltarea activitaţilor de educaţie fizică şcolară, universitară, militară si 
profesională; 

5. Dezvoltarea activitaţilor sportive şcolare şi universitare, în cadrul asociaţiilor 
sportive şcolare şi universitare, precum şi în unitaţile si instituţiile în care este 
organizat invăţămantul sportiv integrat şi suplimentar; 

6. Dezvoltarea activitaţilor din cadrul programului „Sportul pentru toti” la nivel 
national, regional si local. Elaborarea unor programe speciale pentru 
dezvoltarea activitaţilor sportive în mediul rural, în corelatie cu programele 
naţionale de dezvoltare rurală; 

7. Dezvoltarea sportului de performanţă; 
8. Formarea şi perfecţionarea resurselor umane din domeniu; 
9. Creşterea contribuţiei cercetării ştiinţifice şi medicinii sportive în susţinerea 

domeniului; 
10. Creşterea eficienţei utilizarii fondurilor publice în finanţarea programelor 

sportive; 
11. Modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze 

sportive pentru agrement şi a unor noi baze sportive în scopul asigurării 
condiţiilor pentru pregătirea sportivilor si organizarea de competiţii nationale şi 
internaţionale oficiale. Organizarea Registrului Bazelor Sportive; 

12. Promovarea valorilor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a 
spiritului de toleranta si fair-play; 
 
Măsuri  necesare în scopul eficientizării educaţiei sportive, a colaborărilor în 

domeniu şi dezvoltarea unei culturi de menţinere a stilului de viaţă sănătos :  
•  Continuarea procesului de descentralizare si întarire a parteneriatului 

dintre autoritatile administraţiei publice centrale si autoritaţile administraţiei 
publice locale cu organizaţiile sportive neguvernamentale constituite in 
structuri sportive, persoane juridice de drept privat. 

•  Sporirea autonomiei şi răspunderii asociaţiilor şi cluburilor sportive, 
îndeplinirea obiectivelor strategice ale activităţii de educatie fizică si sport. 

• Continuarea şi accentuarea procesului de constituire a asociatiilor sportive 
şcolare si universitare, a căror activitate este coordonată de Federaţia 
Sportului Şcolar respectiv de Federaţia Sportului Universitar. 

• Sporirea răspunderii unitaţilor de învăţământ şi a unitaţilor in care este 
organizat învatamantul sportiv integrat şi suplimentar, a federaţiilor 
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sportului şcolar si universitar, a asociatiilor sportive şcolare şi universitare 
pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale activitatii de educatie fizica si 
sport. 

 
 

Rolul tinerilor în protec ţia mediului şi a resurselor naturale 
 

Baza unei societăţi eco-conştiente, constă în educarea ecologică a tineretului. 
Tinerii sunt categoria cea mai sensibilă la problemele de mediu, dar şi cei mai 
capabili să găsească soluţiile adecvate. Organizaţiile de tineret pot avea rolul de a 
identifica şi a soluţiona problemele de mediu şi problemele privind protecţia naturii. 

Cu trecerea timpului, aspectele privind protecţia mediului au fost conştientizate 
şi multe organizaţii au inclus în statutul lor această activitate, dar numărul 
organizaţiilor de tineret, care se ocupă efectiv  de această tematică este încă redus. 

 Rolul acestor organizaţii în procesul de educare ecologică este foarte 
important, deoarece ele cunosc comunitatea locală şi pot să includă în paleta 
evenimentelor localităţii, elementele de bază al educaţiei ecologice. 

Schimbarea mentalităţii este esenţială: educarea ecologică nu constă numai în 
acţiuni de colectare a deşeurilor menajere. Trebuie schimbată concepţia negativă, cu 
exemple educative pozitive: tinerii trebuie să cunoască frumuseţile, valorile naturale, 
şi să fie conştienţi despre faptul că protecţia şi conservarea acestor valori depind şi 
de ei.  

Accentul trebuie pus asupra importanţei prevenirii, care în viitorul apropiat va 
genera economii substanţiale.  

Excursiile în natură pot oferi tinerilor o alternativă, şi prin influenţarea 
corespunzătoare a intereselor lor poate constitui un ajutor în alegerea profesiei 
viitoare. 

Cu toate că educaţia ecologică este obligatorie în ţările cu educaţie civilizată, 
la nivel naţional  aceasta  nu figurează în pachetul didactic naţional, ca materie 
obligatorie. 

În judeţul Harghita cadrele didactice în specialităţi, precum biologie, geografie, 
fizică, chimie, profesori de educaţie fizică, dar şi specialiştii, voluntarii asociaţiilor de 
protecţia mediului organizează cursuri opţionale de educaţie ecologică, la care 
participarea celor interesaţi este semnificativă. 

Este deosebit de importantă includerea materiei educaţie ecologică în 
pachetul didactic naţional.  

Educaţia ecologică trebuie să fie corelată cu alte capitole ale strategiei, 
precum turismul, educaţia, sportul, deoarece există o strânsă legătură între ele şi 
posibilităţile multiple de participare în diferite proiecte. 

Efectele procesului de industrializare se manifestă şi în judeţul nostru, un 
exemplu semnificativ fiind situaţia oraşului Bălan, unde mai multe sute de hectare de 
pământ sunt folosite pentru activităţi miniere. Haldele de steril, depozitarea 
materialelor auxiliare a înghiţit, de asemenea, terenuri agricole însemnate din raza 
administrativă al comunei Sândominic. 
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De-a lungul deceniilor, nivelul de poluare al râului Olt prezintă valori ridicate. 
Vieţuitoarele, mai ales speciile de peşti au ajuns în pragul dispariţiei. Un fenomen 
asemănător s-a manifestat şi în cazul râurilor Mureş, Târnava, pe cursul superior al 
râului Olt, din cauza obiectivelor industriale de la Gheorgheni şi Miercurea Ciuc.  

În urma defrişărilor ilegale, vegetaţia forestieră din pădurile munţilor 
Gheorgheni, Ciuc şi din munţii Harghitei  a dispărut simţitor, iar instituţiile statului 
abilitate în stoparea fenomenului, nu au făcut tot posibilul să rezolve această 
problemă. 

În judeţul Harghita  sunt inventariate 35 de arii protejate (2 sunt parcuri 
naţionale), precum şi 20 situri Natura 2000-Reţea ecologică europeană (din care 6 
sunt arii de protecţie specială avifaunistică, şi 14 situri de importanţă comunitară), 
constituind astfel unul din cele mai bogate regiuni al ţării din punct de vedere al 
biodiversităţii. 

În domeniul protecţiei naturii există cadru legislativ la nivel naţional  cât şi local, 
precum  Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional –Secţiunea a III-a, zone protejate,  Hotărârea Guvernului nr.230/2003 privind 
delimitarea rezervaţiei biosferei, parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale şi 
constituirea administraţiilor acestora,  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind  
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005 privind protecţia 
valorilor naturale de pe teritoriul judeţului Harghita (cu modificările şi completările 
ulterioare), document care prezintă situaţia celor 35 de arii protejate, lista florei şi 
faunei ocrotite, precum şi lista arborilor seculari, al izvoarelor de  apă minerală, custozii 
ariilor protejate.  

În anul 2008 s-a constituit Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, cu 
următoarele atribuţii: atribuie administrarea ariilor naturale protejate, elaborează 
planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate care nu au 
administraţie proprie sau custode, avizează planurile de management si 
regulamentele ariilor naturale protejate şi propune aprobarea  lor, evaluează anual 
îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi, propune programe de conservare, dezvoltă 
şi actualizează bazele de date privind limitele ariilor naturale protejate, actualizează 
lista naţională a ariilor protejate, sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de 
politici si strategii privind educaţia ecologică etc. Funcţionarea acestui institut va 
contribui benefic la conştientizarea importanţei protecţiei naturii şi în rândul 
locuitorilor din judeţul Harghita. 

În domeniul protecţiei naturii îşi desfăşoară activitatea câteva organizaţii de 
tineret din judeţ, de ex. în Odorheiu Secuiesc, dar asociaţii de protecţia mediului; de 
asemenea, microregiunile au incluse programe similare.   

Trebuie menţionată activitatea grupurilor de cercetaşi şi a asociaţiilor de 
turism, care din anii 1990 au pus bazele educaţiei ecologice şi au contribuit la 
protecţia mediului înconjurător. Este importantă popularizarea acestor organizaţii şi 
implicarea tinerilor în aceste acţiuni, întrucât contribuie la îmbogăţirea cunoştinţele lor 
practice şi la petrecea timpul liber în mod folositor. 
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Consiliul Judeţean Harghita a demarat în anul 2005 programul propriu de 
protecţie a mediului, finanţând proiectele asociaţiilor de protecţia mediului din judeţ. 
Succesul programului se reflectă în indicatorii de participare, care cresc continuu de 
la an la an. 

Este nevoie de organizarea de tabere tematice de vară şi de cursuri în mediul 
natural pentru elevii claselor primare şi secundare, care să le permită să îşi 
îmbogăţească şi pe perioada vacanţei de vară cunoştinţele cu informaţii din domeniu 
ştiinţelor naturii. 

Organizarea de manifestărilor legate de protecţia mediului, ca Ziua 
Pământului, Ziua plantelor şi al apei, Ziua mondială a protecţiei mediului, Săptămâna 
mobilităţii etc., au contribuit la eco-conştientizarea tineretului.  

Pentru soluţionarea problemelor de mediu, a managementului deşeurilor, este 
nevoie de contribuţii financiare însemnate, iar accesarea fondurilor Uniunii Europene 
în vederea punerii în practică a colectării selective şi a refolosirii deşeurilor menajere 
este prioritară. 

Se constată lipsa comunicării între asociaţiile civile din regiune şi a unui portal 
tematic. Comisiile de specialitate de la nivel judeţean nu consultă opiniile 
organizaţiilor ecologice  din regiune.  

Momentan este în curs de realizare, prin  grija compartimentului de protecţia 
naturii al Consiliului Judeţean Harghita, un portal tematic, despre valorile 
patrimoniului natural al judeţului Harghita,. 

Scopul programului „Nu ne trebuie gunoiul”, lansat recent de Consiliul 
Judeţean Harghita, este salubrizarea judeţului Harghita prin conştientizarea 
populaţiei despre problematica deşeurilor, respectiv motivarea locuitorilor în 
gestionarea selectivă a deşeurilor.  

 
Obiective: 
• Informarea şi conştientizarea populaţiei, în special a tinerilor despre 

problematica deşeurilor, prin organizarea de cursuri tematice în şcoli,  
editarea de materiale informative privind gestionarea deşeurilor, atragerea 
atenţiei locuitorilor asupra colectării selective a deşeurilor, prezentând 
astfel modalităţi de prevenire a acumulării deşeurilor neselectate. 

 
Descrierea succint ă a programului: 
Acest program are ca scop conştientizarea populaţiei din judeţul Harghita în 

legătură cu problematica deşeurilor, respectiv motivarea locuitorilor pentru rezolvarea 
gestionării deficitare a deşeurilor şi se va derula prin următoarele activităţi: 

1. organizarea cursurilor tematice în 30 de şcoli din judeţul Harghita, cu scopul 
informării şi conştientizării tinerilor din judeţul Harghita despre problematica 
deşeurilor; 

2. editarea în 5000 de exemplare ale unor publicaţii în domeniul protecţiei 
mediului înconjurător cu scopul îmbunătăţirii calităţii mediului, astfel: reciclarea 
deşeurilor; date privind firmele reciclatoare din judeţul Harghita; hârtia 
reciclată, etc.  
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Grupuri ţintă:  
Grupurile ţintă ale Programului sunt: 
- cca. 3000 tineri: studenţii Universităţii Sapientia şi elevii şcolilor din judeţul 

Harghita; 
- populaţia adultă din judeţul Harghita 
Prin organizarea cursurilor tematice şi prin elaborarea publicaţiilor informative 

populaţia judeţului Harghita va înţelege mai bine problematica deşeurilor şi vor 
deveni mai motivaţi şi mai activi în colectarea selectivă a deşeurilor. 

 
Atribu ţii, propuneri:  
� Instituţiile judeţene (Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, Direcţia de 

specialitate a Consiliului Judeţean Harghita, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Harghita, Universitatea Sapientia, Asociaţii civile) vor propune 
includerea materiei de educaţie ecologică în planul de învăţământ naţional; 

� Conducerea judeţelor înfrăţite sau alţi parteneri regionali ( fie din partea 
Uniunii  Europene) se vor implica în procesul de educaţie ecologică, prin 
susţinerea programelor de acest gen sau prin găsirea potenţialilor parteneri; 

� Promovarea unui dialog eficient între  forumurile competente privind 
dezvoltarea protecţiei mediului şi al naturii; 

� Crearea unui portal tematic la nivel de regiune, cu ştiri noi despre finanţări, 
potenţialii parteneri, materiale didactice, etc.  

� Invitarea reprezentanţilor organizaţiilor de mediu la şedinţele de specialitate 
al Consiliului Judeţean Harghita în cazul dezbaterilor pe probleme specifice 
de protecţiei a mediului; 

� Asigurarea de locuri de muncă în cadrul primăriilor local pentru acei tineri 
specialişti pe probleme de mediu, care doresc să-şi pună în practică în 
mediul rural cunoştinţele dobândite, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
calităţii mediului înconjurător; 

� Continuarea şi creşterea nivelului de finanţare al programului judeţean de 
protecţia mediului înconjurător; 

 
 

Tineretul, în rela ţia cu diferite culte religioase 
 

În prezent, urmare secularizări cultele religioase au pierdut din participarea 

activă la viaţa oamenilor, mai ales în regiunile urbane. Acesta pare să fie o problemă 

globală. Dacă comparăm viaţa de azi cu viaţa din trecut, observăm că actualmente, 

viaţa de zi cu zi se derulează într-un ritm foarte alert, toată lumea se străduieşte să 

ţină ritmul şi să nu rămână în urmă ( ne referim nu numai la informaţii şi  tehnici 

aplicate, ci şi la stilul de viaţă.) 

Acest „nou” stil de viaţă prezintă avantaje şi dezavantaje. Ca dezavantaj, 

contribuie la apărarea secularismului, deoarece oamenii nu mai au timp pentru lucruri 

bisericeşti.  Dar cel mai important dezavantaj al acestui stil de viaţă este că oameni 
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pierd valorile religioase, pierzându-şi moralitatea, solidaritatea, empatia şi bucuria 

pentru „miracole mici ale vieţii”. 

Cei mai afectaţi de aceste tendinţe sociale sunt tinerii.  În formarea omului, 

perioada cea mai importantă este copilăria, când se formează personalitatea. Prin 

urmare, tinerii sunt foarte sensibili şi predispuşi a prelua modalităţi şi stiluri de viaţă 

care ţin de comunitatea din care fac parte. 

În cadrul acestor tendinţe trebuie să analizăm şi rolul cultelor religioase. În 

judeţul Harghita marea majoritate a cultelor religioase sunt creştine, astfel putem 

vorbi despre valorile creştine ca un aspect comun: solidaritate, empatie, iubirea faţă 

de celorlalţi oameni, ajutoarea pe cei nevoiaşi, etc.  

Rolul cultelor religioase este promovarea şi învăţarea acestor valori creştine de 

către tineri, pentru a deveni oameni mai responsabili şi respectaţi  în societatea 

creştină. 

După definirea prealabilă a rolului principal al religiei putem vorbi despre relaţia 

tinerilor cu religia prin prisma unor aspecte mai practice.  Întrunirile organizate pe 

tema rolului cultelor religioase, la care au participat tineri, preoţii, profesori de religie, 

studenţi au relevat următoarele: 

• Tinerii s-au îndepărtat de religie, cei care nu au experimentat contactul cu 

divinitatea, nu simt nevoia cunoaşterii acestui sentiment;  

• Tinerii leagă în mod direct cultul religios de persoana preotului, care este 

supus greşelilor omeneşti (După opinia unui participant: „oamenii trebuie 

să înţeleagă că cultul religios nu e numai preotul, ci toţi oamenii care sunt 

membrii acestui cult”); 

• Mulţi tineri participă la ceremonialul slujbelor religioase, doar pentru că 

sunt obligaţi de părinţi, sau, pur şi simplu, pentru că sunt aşa s-au obişnuit, 

nu pentru că resimt nevoia; 

• Pe lângă tinerii cu viaţa religioasă exterioară1, o categorie importantă 

include pe cei ce simt nevoia de a înţelege scopul obiceiurilor religioase, 

fiind animaţi de sentimentele profunde. În ceea ce îi priveşte pe aceştia, 

problema este că nu totdeauna găsesc un duhovnic care să îi poată 

îndruma în mod pozitiv, pentru a practica religia mai profund, înţelegând în 

mod real scopul şi valoarea acesteia; 

                                                 
1  mod de a practica religia din obişnuinţă , fără sentimente profunde  
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• Se observă că, în principiu, tinerii sunt deschişi a experienţa viaţa 

religioasă profundă, dar întâmpină adesea obstacole care îi abat de la 

acestă motivaţie. Între aceste obstacole amintim avalanşa de informaţii cu 

care tinerii se întâlnesc zi de zi;  se pierd în multitudinea de informaţii şi nu 

mai disting  chemarea divinităţii. Apare, de  asemenea, printre obstacole şi 

marea varietate de modele şi idoli dintre care tinerii pot alege, ritmul alert al 

vieţii de fiecare zi, creşterea nevoilor materiale, reducerea timpului acordat 

celorlalţi semeni, şi scăderea valorilor omeneşti faţă de valori materiale. 

Pentru a se alinia tendinţelor actuale, cultele religioase trebuie să analizeze 

situaţia şi să ia măsuri pentru combaterea efectelor secularizării, ca să păstreze 

valorile creştine, care  sunt forte importante pentru funcţionarea viabilă a societăţii. 

• Preoţii trebuie să fie pregătiţi în instituţii de teologie, pentru a fi în măsură a 

călăuzi sufletele tinerilor; 

• Tinerii trebuie să se implice în viaţa parohiei, prin însuşirea şi  asumarea 

sarcinilor; 

• Cultele religioase ar trebui să se implice în  organizarea diferitelor 

evenimente pentru tineri; 

• Înfiinţarea unui grup de preoţi care se preocupe de păstorirea tinerilor şi de 

organizarea de programe spirituale pentru reprezentanţii asociaţiilor de 

tineret; 

• Asigurarea unor întâlniri, eventual pe comune, în care reprezentaţii tinerilor 

să poată conversa cu reprezentanţii bisericii; 

• Cu ocazia schimburilor de experienţă, a evenimentelor de tineret, a 

întâlnirilor, ar trebui intercalate şi programe religioase. 

• Conştientizarea persoanelor active în viaţa publică de importanţa valorilor 

creştine. 

• Înfiinţarea unei organizaţii a tinerilor interesaţi de religie la nivel judeţean, ai 

cărei membrii să se întâlnească trimestrial. 

• Reprezentanţii bisericilor să aibă în prim plan educarea tinerilor ca oameni 

conştiincioşi, purtători ai valorilor creştine, sensibili ca problematicile 

sociale;. 

• Cultele religioase trebuie să fie deschise la iniţiativele venite din partea  

tinerilor;  
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• Cultele religioase trebuie să folosească metode de informare adaptate 

zilelor noastre, pentru a  distinge informaţiile cu specific religios din 

avalanşa de informaţii cu care tinerii sunt asaltaţi;  

După opinia unui preot: „Viitorul cultelor religioase stă în grupările  mici,  în 

care tinerii pot experienţa viaţa creştină mai adânc. Totuşi e foarte importat ca aceste 

grupuri să fie deschise către noii veniţi. Pentru funcţionarea acestor grupări e 

importantă şi personalitatea preotului. Astfel preotul care lucrează cu tineri trebuie să 

fie bine ales, pentru că un preot care nu poate lucra cu tineri poate distruge aceste 

grupări.”  

 
 

Aspecte culturale ale vie ţii tinerilor 
 

 Din perspectiva educaţiei culturale a tinerilor, s-au formulat sugestii şi iniţiative 
din partea instituţiilor culturale şi a centrelor culturale judeţene. Un aspect comun 
sesizat a fost necesitatea creşterii exigenţelor culturale ale tinerilor, atât a celor din 
sistemul educaţional formal,  cât şi a celor deja implicaţi pe piaţa forţei de muncă. 
  

Trebuie remarcat faptul că, în momentul de faţă, oferta culturală judeţeană 
adresată diverselor categorii de vârstă, este destul de diversă, dar este  concentrată 
mai ales în localităţile urbane majore din judeţ. În acest sens, o prioritate pentru  viitor 
ar fi atragerea performanţelor şi evenimentelor culturale şi în mediul rural, precum şi 
sporirea iniţiativelor în acest sens. Sugestiile formulate de reprezentanţii instituţiilor 
culturale au fost următoarele: 

� Iniţierea şi organizarea de cursuri de formare şi recreere, sub îndrumarea 
unor artişti , experţi, în  baza domeniilor de interes; 

� Organizarea de concerte şi audiţii în diferite locaţii din judeţ, pentru 
promovarea tinerilor artişti locali; 

� Evenimente de informare şi diseminare destinate însuşirii cunoştinţelor 
istorice, geografice, care poat fi utilizate şi ca  potenţial turistic; 

� Colaborare între organizaţii de tineret, prin tabere de schimb, schimb de 
experienţă, programe comune, etc. 

� Organizarea taberelor şi excursiilor de promovare a valorilor geografice, 
istorice şi culturale ale judeţului 

� Asigurarea participării active a tinerilor în evenimentele locale 
 

Tot ca o prioritate de viitor se vădeşte diseminarea programelor şi 
evenimentelor de educaţie culturală a tinerilor, dezbateri care trebuie sprijinite în mod 
accentuat. 
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VI. Bilan ţul analizei asupra problemelor, a punctelor forte, a 
oportunit ăţilor şi pericolelor existente – Analiza SWOT 

 
 

P
un

ct
e 
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e 

Demografie   
� Evoluţie pozitivă a  numărului tinerilor înscrişi în învăţământul superior; 
� Creşterea vârstei medii a populaţiei; 
� Proporţia persoanelor sub 15 ani este mai ridicată în mediul urban, decât cel rural, oraşele fiind 

adevăraţi poli de creştere în dezvoltarea regională; 
For ţa de munc ă  

� Există iniţiative care vizează scăderea ratei migraţiei în rândul tinerilor; 
� Apartenenţa tinerilor la organizaţii non-guvernamentale contribuie la creşterea implicării lor în 

activităţi în favoarea comunităţii;  
Servicii sociale 

� Existenţa centrelor de plasament de tip familial, în locul marilor case de copii; 
� Restructurarea centrelor care ocrotesc copii cu deficienţe; 
� Înfiinţarea centrului de consiliere pentru copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi; 

Educa ţie public ă 
� Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative; 
� Diversificarea proiectelor specializate în activităţi educative extraşcolare; 
� Existenţa proiectelor specializate în educaţia interculturală, ecologică; 
� Stabilirea reţelelor de parteneriat între entităţile educaţionale şi familia, comunitatea, autorităţile 

locale; 
Aspecte culturale 

� Existenţa centrelor culturale cu activităţi şi programe diverse, destinate unui grup-ţintă variat; 
Programe de sprijinire a tinerilor 

� Tendinţă de creştere a sumelor alocate în sprijinul tinerilor; 
� Program de finanţare a telecentrelor, cu fonduri alocate în creştere în perioada 2003-2008; 
� Existenţa unui program de sprijinire a persoanelor cu handicap, care are ca obiectiv 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, din toate categoriile de vârstă; 
� Nivelul de organizare a tineretului din judeţ este considerabil prin comparaţie cu indicii pe plan 

naţional;  
� Existenţa unei filiale a reţelei de birou Agora, având funcţia de informare a tinerilor, cât şi de 

stabilirea unor parteneriate între tinerii din diferite regiuni 
Sănătate public ă  

� Organizarea campaniei Adolescenţii renunţă la fumat 
� Campanii şi programe de informare, diseminare, organizate în parteneriat cu Direcţia de 

Sănătate Publică Harghita 
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Demografie   
� Tendinţă de îmbătrânire în mediul rural din cauza izolării localităţilor şi a slabelor competenţe 

economice în momentul de faţă; 
� Scăderea ratei natalităţii la nivel judeţean; 

For ţa de munc ă  
� Tinerii sunt sortiţi somajului în procent mai mare decât populaţia matură; 
� Posibilităţile tinerilor de a deveni independenţi sunt foarte limitate; 
� Momentul dobândirii independenţei financiare este plasat la o vârstă relativ târzie; 
� Mai mult de 70% din tineri locuiesc la părinţi; 
� Gradul de mulţumire a tinerilor cu condiţiile de locuire înregistrează una din cele mai scăzute 

valori; 
� Dezavantajul debutanţilor faţă de cei cu experienţă profesională; 
� Angajare în străinătate; 
� Şcoala, facultatea, locul de muncă nu mai au aceiaşi putere de integrare în societate; 
� Tinerii reuşesc să se adapteze într-o măsură mai mică la situaţia socio-economică actuală; 
� Există tendinţe de marginalizare ale zonelor rurale izolate, fără şcoală, greu accesibile şi din 

această cauză trebuie luate măsuri pentru protejarea comunităţilor, a tinerilor din aceste zone; 
Servicii sociale 

� Lipsa fondurilor necesare îmbunătăţirii infrastructurii specifice în cadrul serviciilor de protecţie a 
copiilor.  

Educa ţie public ă 
� Lipsa de formare în iniţierea, proiectarea, implementarea programelor educative; 
� Programe şcolare încărcate; 
� Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 
� Interes scăzut pentru iniţierea proiectelor de atragere a fondurilor extrabugetare; 
� Grad relativ crescut al abandonului şcolar; 

Programe de sprijinire a tinerilor 
� Munca de voluntariat în cadrul organizaţiilor de tineret nu este stimulată şi recunoscută 

suficient 
� Tineretul trebuie stimulat şi susţinut în vederea participării la activităţile şi viaţa publică la  toate 

nivelurile; 
� Este nevoie de formarea unei reţele de “specialişti în probleme de tineret” care să conducă şi 

coordoneze activitatea organizaţiilor de tineret; 
� Consiliile locale trebuie stimulate în vedrea  înfiinţării unor organizaţii independente care să se 

ocupe de problemele tineretului şi să colaboreze permanent cu tineretul din localitatea 
respectivă ; 

Sport-recrea ţie 
� Condiţiile practicării sporturilor de vară sunt mult mai modeste decât a celor de iarnă; 
� Număr redus al sălilor de sport şi a terenurilor de sport echipate adecvat; 
� Inexistenţa unor bazine de înot; 
� Lipsa infrastructurii sporturilor de recreaţie; 

Sănătate public ă  
� Numărul consumatorilor de droguri, a fumătorilor şi a consumatorilor de alcool este în creştere 

pe nivel judeţean, în rândul tinerilor 
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For ţa de munc ă tânără 

� Măsuri de corecţie şi consultare în carieră; 
Servicii sociale 

� Mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la activitatea în domeniul 
protecţiei copilului; 

� Proiectul firmei Brahms de organizare a cursurilor de formare profesională pentru tinerii din 
sistemul de protecţie a copiilor; 

� Lărgirea cadrului de colaborare cu ONG-uri ce activează în domeniul social; 
Educa ţie public ă 

� Implicarea organizaţiilor guvernamentale şi ONG-urilor în activitatea educativă; 
� Programe educaţionale pentru grupurile marginalizate; 
� Organizarea campaniilor de informare în domeniul sănătăţii, consultaţii şi analize profilactice în 

unităţi educaţionale; 
� Organizarea eficientă a transportului public pentru copii; 
� Reducerea abandonului şcolar în rândul grupurilor marginalizate de elevi prin programe iniţiate 

de CJH,  în parteneriat cu diferite instituţii interesate; 
� Iniţierea unor programe de colaborare între instituţii educaţionale din alte ţări – stabilirea 

cadrului pentru programe de schimb cu judeţele înfrăţite; 
Aspecte culturale 

� Editarea unui calendar al evenimentelor culturale destinate tinerilor, pe plan judeţean şi 
naţional; 

� Realizarea unei baze de date publice privind ONG-urile cu activitate în sfera culturală, destinat 
tinerilor; 

� Organizarea Zilelor Judeţene pentruTineret; 
� Incluziunea socială a tinerilor din localităţi periferice, izolate; 
� Realizarea unor compartimente separate pentru cititorii tineri în bibliotecile judeţene; 
� Amenajarea unor locaţii cu acces la internet 
� Implicarea unor organizaţii de tineret în organizarea evenimentelor pe plan judeţean, ca 

parteneri 
� Youth mapping 

Programe de sprijinire a tinerilor 
� La nivel judeţean, programul de tineret finanţează mai multe domenii: materiale promoţionale, 

proiecte de dezvoltare şi recreere, proiecte internaţionale, numărul acestora  fiind în creştere; 
� Prevenirea marginalizării sociale prin diversificarea şi creşterea fondurilor alocate iniţiativelor 

locale sau judeţene; 
� Înfiinţarea de  puncte de informare; 
� Sprijinirea tinerilor agricultori în cadrul proiectelor PNDR; 
� Iniţierea unor campanii de informare pe probele de sănătate; 
� Proiecte UE care sprijină iniţiativele tinerilor;  
� Realizarea unei baze de date centralizate despre realizările obţinute cu ajutorul programelor şi 

proiectelor derulate de organizaţiile de tineret, care să cuprindă toate informaţiile referitaore la  
documentaţia necesară, modul de finalizare, şi alte informaţii de interes general despre aceste 
programe . 

Sport-recreaţie 
- Susţinerea activităţilor şi iniţiativelor în sport prin programe de sprijinire la nivel judeţean 
- Diversificarea activităţilor sportive în sistemul educaţional, cât şi cel de recreaţie 
- Sprijinirea sporturilor de performanţă, cu competenţe reale pe plan judeţean 

 
 
 
 

- Înfiinţarea unui sistem de asistenţă financiară, în vederea îmbunătăţirii protecţiei sănătăţii 
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Demografie   

� În lipsa iniţiativelor de dezvoltare a comunităţilor rurale, se va produce un fenomen 
accentuat de  îmbătrânire a satelor; 

For ţa de munc ă tânără 
� Migraţia tinerilor pentru salarii şi condiţii de muncă mai favorabile; 

Servicii sociale 
� Situaţia tinerilor care după terminarea studiilor părăsesc sistemul de protecţie; 
� Există tendinţe de marginalizare ale zonelor rurale izolate, fără şcoală, greu accesibile şi 

din această cauză trebuie luate măsuri pentru protejarea comunităţilor, a tinerilor din 
aceste zone. 

Educa ţie public ă 
� Programe şcolare încărcate  
� Creşterea cerinţelor în domeniul cunoştinţelor teoretice, în defavoarea celor practice 
� Calificare slabă a personalului didactic 
� Lipsa oportunităţilor de recreere şi a  activităţilor extraşcolare 
� Schimbarea continuă a legislaţiei şi a cerinţelor  în învăţământ 
� Aspecte culturale 
� Lipsa măsurilor necesare pentru moderinzarea infrastructurii şi instituţiilor culturale 
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VII. Priorit ăţi de dezvoltare: obiective opera ţionale, posibilit ăţi de 
realizare a acestora, plan de ac ţiune pentru elaborarea obiectivelor 
propuse 

 
 

 

Obiective de dezvoltare 
Grupuri ţintă  Activităţi concrete 

Parteneri de 
implementare 

Posibilităţi de 
finanţare 

Dezvoltarea 
activit ăţilor de 
teleworking, pe baza 
metodologiei din 
proiectul Telework, 
finan ţat în cadrul POS 
DRU 

Tinerii din mediul 
rural 

1. Elaborarea 
metodologiilor 
necesare 

2. Adaptarea acestor 
condiţii la necesităţile 
grupurilor-ţintă 

3. Analiză asupra 
eficienţei acestei 
facilităţi  

AJOFM Harghita 

Consiliul 
Judeţean 
Harghita 

POS DRU-
proiect iniţiat şi 
finanţat în 
cadrul POS 
DRU 

Scăderea nivelului de 
abandonare a 
sistemului 
educa ţional, în rândul 
elevilor afla ţi în 
situa ţii dezavantajate 

Copii aflaţi în situaţii 
dezavantajate, având 
în vedere atât copii 
înregistraţi, cât şi pe 
cei neînregistraţi în 

sistemul educaţional 

1. Pentru copii 
neînregistraţi în 
sistemul educaţional – 
trebuie rezolvată 
problema înregistrării 
şi introducerii în 
sistemul educaţional  

2. Acţiuni de 
conştientizare şi 
sensibilizare 

 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Harghita, 
Autorităţile 
administrative 
publice locale, 
Autoritatea de 
înregistrare a 
persoanelor 
Sistemul sanitar – 
medici de familie, 
spitale 
Comunitatea 

- fonduri 
naţionale 

- fonduri 
internaţionale 

- fonduri şi 
resurse proprii 

Promovarea 
ini ţiativelor destinate 
sprijinirii tinerilor, în 
format web, accesibil 
oricând – youth 
mapping 

Tineri din localităţile 
rurale şi urbane 

1. Editarea unei pagini 
web pentru informarea 
tinerilor asupra celor 
mai importante 
informaţii privind 
aspecte cotidiane, 
sociale, economice, 
etc. 

2. Colectarea 
informaţiilor şi 
obţinerea acordurilor 
de promovare a 
informaţiilor 

3. Editarea unei broşuri 
informative cu scopul 
identificării 
posibilităţilor turistice 
destinate tinerilor 

 

CJH 

 

 

 

 

CJH 

 

 

 

 

 

POR 5.3 

Promovarea stilului 
de via ţă sănătos în 
rândul tinerilor 

Campanii de 
promovare 
anti/fumat, anti-drog  

Campanii de informare 

1. Studiu privind 
prevalenţa consumului 
de alcool, tutun şi 
droguri în rândul 
tinerilor şi cunoştinţele 

Direcţia de 
Sănătate Publică 
Harghita 

Inspectoratul 
Judeţean Şcolar 
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acestora legate de 
consumul de alcool, 
tutun şi droguri în 
scopul identificării 
factorilor şi zonelor de 
risc.  

2. Activităţi de timp liber 
(manifestări artistice, 
tehnice şi sportive), 
care să promoveze un 
stil de viaţă sănătos, 
fără alcool, tutun şi 
droguri. 

3. Programe de 
informare şi consiliere 
privind consecinţele 
consumului de alcool, 
tutun şi droguri în 
rândul tinerilor.  

4. Formarea şi instruirea 
unei reţele de suport 
comunitar formată din 
voluntari ce activează 
în cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale de 
tineret din judeţul 
Harghita în scopul 
dezvoltării de proiecte 
şi acţiuni locale, care 
să vizeze prevenirea 
consumului şi 
reducerea cererii de 
droguri şi promovarea 
unui stil de viaţă 
sănătos.  

5. Campanii, proiecte şi 
acţiuni adresate 
tinerilor pentru 
Marcarea Zilei 
Mondiale fără Tutun, 
Zilei Naţionale fără 
Tutun, Zilei Mondiale 
de luptă împotriva 
traficului şi consumului 
ilicit de droguri.  

6. Resurse financiare 
pentru finanţarea 
proiectelor de 
prevenire a 
consumului şi 
reducere a cererii de 
droguri, derulate de 
organizaţiile 
neguvernamentale, 
instituţiile de 
învăţământ, culte 
religioase şi alţi actori 
sociali implicaţi în 
desfăşurarea de 

Harghita 

 

Centrul Antidrog 

 

Centru de 
Prevenire 

 

 

 

 

Centrul de 
Prevenire, ONG-
uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centru, ONG-uri 

 

 

 

 

 

ONG-uri, instituţii 
de învăţământ, 
APL 
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activităţi de şi pentru 
tineret. 

Scăderea 
marginaliz ării 
persoanelor cu 
dizabilit ăţi  

Tinerii cu dizabilităţi 
aflaţi în sistemul de 
protecţie DGASPC 

1. Extinderea Serviciului 
Locuinţe protejate 
pentru tinerIi cu 
dizabilităţi. 

2. Colaborarea cu 
AJOFM pentru 
sprijinirea tinerilor, în 
vederea inserţiei 
profesionale a 
acestora 

3. Mediatizarea târgurilor 
locurilor de muncă 
organizate pentru 
tinerii care părăsesc 
sistemul de protecţie. 

4. Încheierea de 
protocoale de 
colaborare cu ONG-
urile care furnizează 
servicii sociale, 
persoanelor cu 
handicap din judeţ 

5. Participarea la acţiuni 
care vizează 
sensibilizarea opiniei 
publice, în vederea 
unei mai bune 
integrări a persoanelor 

6. Implicarea tinerilor cu 
dizabilităţi în viaţa 
publică: Continuarea 
programului „Înger 
Păzitor” având ca 
scop organizarea 
evenimentelor pentru 
tineri cu handicap cu 
implicarea tinerilor 
„sănătoşi”, pentru a 
creşte toleranţa în 
rândul tinerilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG-uri 

 

ONG-uri 

 

AJOFM Harghita 

 

 

 

AJOFM Harghita 

 

 

 

 

Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret 
Harghita,  

 

Caritas - Filiala M-
Ciuc, Consiliul 
Judeţean, Centru 
de Prevenire, 
Combatere, 
Consiliere Antidrog, 
ISJ, Fundaţia Hit es 
Feny, Centrul de 
plasament Sf Anna, 
Asociaţia 
Handicapaţilor, Lic. 
Catolic Segitő 
Mária, Consiliile 
Locale Căpălniţa, 
Vlăhiţa, Lueta, 
Fundaţia Gellért, 
Biblioteca 
Orăşănească, 
Consiliul Consultativ 
al tinerilor Maghiari 
din Gheorgheni, 
Primăria 
Gheorgheni, 
Federatia 
Organizatiilor de 
Tineret din 
Regiunea Ciuc, 
Gheorgheni, si 
Odorheiul Secuisec, 
Asociatia ~Itthon 
Fiatalon~, Asociatia 
Lia Wolter, Caritas, 
filiala Odorheiul 
Secuiesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din contribuţia 
partenerilor. 

 

Prin proiecte 
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7. Programul de 
colaborare cu 
structurile asociative 
ale persoanelor cu 
handicap din judeţul 
Harghita 

8. Informarea tinerilor 
despre posibilităţilor si 
viaţa tinerilor cu 
handicap, cu vizite la 
diferite asociaţii şi 
instituţii care au ca 
scop sprijinirea 
tinerilor cu handicap. 

 

 

 

 

Facilitarea accesului 
tinerilor pe pia ţa 
for ţei de munc ă prin 
programe de 
internship 

Debutanţi pe piaţa 
forţei de muncă 

Tineri care vor să 
muncească sezonal 

Tineri şomeri 

1. Organizarea unor 
târguri a locurilor de 
muncă în cadrul 
universităţilor 

2. Listarea şi 
promovarea 
posibilităţilor de 
muncă half-time sau 
tip sezonal pentru 
tineri, prin youth 
mapping 

3. Implicarea şomerilor 
tineri în sistemul 
formării şi re-formării 

4. Crearea unei baze de 
date cu caracter de 
analiză situaţională, 
corelarea cererii cu 
oferta 

5. Dezvoltarea de 
parteneriate 

6. Activităţi de marketing: 
aceste activităţ sunt 
menite să: - coreleze 
cerinţele pieţei muncii  
cu oferta 
educaţională, teoriei 
cu practica, cu accent 
pe latura practică, 
maximizarea 
aptitudinilor generale 
necesare pentru un 
tânăr profesionist, 

IMM-uri 

Companii, firme 
mari 

CJH 

 

AJOFM 

fonduri naţionale 
fonduri 
internaţionale 
fonduri și resurse 
proprii 
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dezvoltarea 
posibilităţilor de  trai 
acasă 

7.  Dezvoltarea unui 
sistem stimulativ şi de 
recompensare pentru 
munca de voluntariat 

 

 

POS DRU 

Sporirea ini ţiativelor 
comunitare prin 
programe de 
mentoring în 
localit ăţile rurale 
izolate 

Comunităţi rurale 
izolate 

1. Desemnarea unor 
persoane de contact şi 
a responsabililor în 
cazul fiecărei localităţi 

2. Elaborarea unor 
programe de 
dezvoltare comunitară 
în aceste localităţi, 
prin coordinarea şi 
sprijinul lor prin 
intermediul 
persoanelor 
desemnate 

Consiliul 
Judeţean 
Harghita 

Consilii locale 

 

Înfiin ţarea unor 
centre de zi sau tip 
colegiu în favoarea 
copiilor cu situa ţii 
dezavantajate 

Copii cu dizabilităţi 
uşoare sau severe, 
mentale sau fizice 

1. Înfiinţare centru zi 
pentru copii cu nevoi 
speciale 

2. Înfiinţarea grupurilor 
de zi cu program 
special, destinate 
copiilor cu dizabilităţi 
mentale sau autism 

3. Relansarea campaniei 
“O rază de speranţă”, 
menită să ajute atât la 
strângerea de fonduri, 
jucării şi obiecte 
pentru copiii 
defavorizaţi din zonele 
afectate de inundaţii 
cât şi la acordarea de 
tabere gratuite pentru 
aceştia 

4. Copilul înainte de 
toate”, Organizarea 
unei campanii în 
scopul înfiinţării 
centrelor de zi pentru 
copii cu probleme 
sociale 

Inspectoratul 
Judeţean Şcolar 
Harghita 

DGASPC 

 

 

ANT 

 

 

 

 

 

CJH 

Bugetul 
instituţiilor 
implicate în 
derularea 
proiectului 

Îmbun ătăţirea 
posibilit ăţilor de 
recrea ţie şi practicare 
a sporturilor 

Tineri, şcolari, 
studenţi 

 

 

 

 

 

 

1. Editarea unor broşuri 
informative de 
diseminare a 
posibilităţilor de 
recreaţie – Ghid 
turistic pentru tineri… 

2. Investiţii în realizarea 
unor săli de sport – 
program Construcţie 
Săli de sport 

3. Program de construire 

Consiliul 
Judeţean 
Harghita 

 

 

Compania 
Naţională de 
Investiţii  

 

Programe 
proprii al CJH, 
proiecte UE 
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Cluburile sportive de 
drept privat şi 
asociaţiile pe ramură 
de sport judeţene 

 

Asociaţii şi fundaţii 
care îşi desfăşoară 
activitatea în raza 
administrativ-
teritorială a judeţului 
Harghita şi în cadrul 
căreia funcţionează 
sau vor să înfiinţeze 
Telecentre. 

 

Tineri 

 

 

 

 

Grupul tinerilor 

 

 

 

 

Tineri şcolari, 
studenţi 

a terenurilor de joacă  

4. Programul multianual 
de sprijinire a sportului 

5. Programul multianual 
a Telecentrelor 

6. Desfăşurarea de 
programe alternative 
de petrecere a 
timpului liber în scopul 
prevenirii consumului 
şi reducerii cererii de 
droguri şi promovării 
unui stil de viaţă 
sănătos prin 
intermediul Centrelor 
de Tineret. 

7. Programe diversificate 
culturale destinate 
tinerilor şi nu numai 

8. Programe în domeniul 
tineretului (şcoli de 
vară, tabere tematice 

9. Informarea şi 
consilierea tinerilor- 
prin Centrele de 
tineret; 

10. Programe 
recreative şi de 
divertisment- prin 
Casele de cultură ale 
Studenţilor şi centrele 
de vacanţă (tabere). 

 

CJH, APL 

 

Consiliul Judeţean 
Harghita 

 

Centrul Antidrog 

 

 

 

 

 

Centre culturale 
judeţene, instituţii 
culturale judeţene 

Şcoala Populară de 
artă 

Autoritatea 
Naţională pentru 
Tineret, prin DJT 

DJT 

 

DJT 

Dezvoltarea 
posibilit ăţilor de 
formare în sistemul 
educa ţional formal şi 
informal 

Şcolari implicaţi în 
sistemul educaţional 
formal 

 

 

 

 

Tineri profesori 

 

 

Tineri  

1. Plan de acţiune a 
îmbunătăţirii calitative 
a sistemului 
educaţional de 
formare formală şi 
informală 

2. Strategie de 
optimizare a cerinţelor 
pieţei forţei de muncă 
cu oferta educaţională 
judeţeană 

3. Diseminarea 
programului de 
formare continuă şi 
mobilitate cu sprijinul 
UE 

4. Promovarea unor 
programe UE de 
obţinerea burselor 
pentru studii 

5.  Dezvoltarea şi 
derularea programelor 

 

 

 

AJOFM 

 

 

 

 

CJH 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

Programul 
Comenius 2009 

 

Programul 
Erasmus 2009 
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de descoperire şi 
promovare al copiilor, 
tinerilor talentaţi şi al 
unui sistem cadru în 
acest sens 

POS DRU, fonduri 
si resurse proprii 

Întărirea educa ţiei 
ecologice a tinerilor 

Cursuri tematice 
despre protec ţia 
mediului înconjur ător 

Tineri specialişti de 
mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcolari, studenţi, 
preşcolari 

 

 

 

 

 

Reprezentanţii 
judeţelor înfrăţite 

 

 

 

 

 

1. Asigurarea locurilor de 
muncă în cadrul 
primăriilor locale, 
acelor tineri specialişti  
de mediu, care doresc 
să îşi pună în practică 
în mediul rural 
cunoştinţele dobândite 
, contribuind astfel la 
îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător. 

2. Continuarea şi 
creşterea nivelului de 
finanţare al 
programului judeţean 
de protecţia mediului 
înconjurător. 

3. Instituţiile judeţene 
(Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Harghita, 
Direcţia de specialitate  
al Consiliului Judeţean 
Harghita, Agenţia 
pentru Protecţia 
Mediului Harghita, 
Universitatea 
Sapientia, Asociaţii 
civile) vor propune 
includerea materiei de  
educaţie ecologică în 
planul de învăţământ 
naţional. 

4. Conducerea judeţelor 
înfrăţite sau alţi 
parteneri regionali ( fie 
din partea Uniunii  
Europene) să-l ajute 
avansarea procesului 
de educaţie ecologică, 
prin susţinerea 
programelor de acest 
gen sau prin găsirea 
potenţialelor parteneri. 

5. Program „Nu ne 
trebuie gunoiul” 

6. Program „Kajacsata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia Ţinutul 
Secuiesc Verde 

Asociaţia Ţinutul 
Secuiesc Verde 
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7. Traininguri pentru 
tineri din judeţul 
Harghita - 
„Promovarea 
cumpărării 
conştiincioase” 
(îmbunătăţirea relaţiei 
dintre tineri şi mediu, 
întărirea sferei civile) 

 

Organizarea 
programelor 
destinate tinerilor 

Tinerii educatori 

Tinerii între 18-30 de 
ani  

 

 

Tineretului catolic 

 

 

Tinerii din judeţul 
Harghita 

 

Copii cu probleme 
sociale 

 

 

 

1. „Forumul pedagogilor 
tineri din judeţul 
Harghita”, 
Organizarea activităţii 
atât în cadrul orelor de 
predare, cât şi în 
activităţile 
extraşcolare. 

2.  „Eurodyssee”, schimb 
de experienţă al 
tinerilor 

3. Organizarea „Zilei 
naţionale a 
Tineretului” 

4. Întâlnire la nivel 
naţional din regiunile 
şi tările europene 

5.  Csürdöngölő”, 
Asigurarea însuşirii 
dansului popular 
pentru 3000 de copii 

6. Programul de 
informare, consultanţă 
şi dezvoltare a 
relaţiilor cu ONG-uri 
din judeţul Harghita - 
Parteneriatul public-
privat, dezvoltarea 
relaţiilor de parteneriat 

7. Sprijinirea iniţiativelor 
şi activităţilor tinerilor 
prin intermediul ONG 
din judeţ - Program 
multianual de 
finanţare a activităţilor 
de tineret 

8. Organizarea 
excursiilor 
promoţionale pentru 
comunităţile de tineri 
din zone defavorizate 

 

 

CSTIT 

 

 

 

 

 

 

Diferite regiuni 
din Europa 

 

 

Consiliul 
Judeţean 
Harghita 

DJT 

CJH 

 

Asociaţia Salus 
Communis 

 

Consiliul judeţean 
Harghita 

 

 

CSTIT 

 

POS DRU, Youth in 
action 

 

Asigurarea 
posibilit ăţilor ob ţinerii 
independen ţei 
financiare a tinerilor 

Tineri pe piaţa forţei 
de muncă 

1. Programul ANL de 
repartizare locuinţe 
pentru tineri 

2. Posibilităţi de creditare 

APL 

Guvern 

Instituţii bancare 

Fonduri 
naţionale 
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avantajoase pentru 
tineri căsătoriţi 

Participare activ ă a 
tinerilor în procesele 
de dezvoltare 
jude ţene 

Tineri din judeţul 
Harghita 

Organizaţii destinate 
tinerilor 

1. Convocarea 
forumurilor pentru 
tineri din localităţi 
urbane şi rurale 

2. Posibilitate de 
organizare a 
evenimentelor 
culturale şi sociale, în 
parteneriat cu CJH 

  

Creşterea implic ări al 
tinerilor în via ţa 
religioas ă  

Tineri cu aspiraţii 
religioase 

1. Organizarea programe 
permanente special 
pentru tineri  cu 
tematică religioasă, la 
diferite etnii religioase 
(parohii) 

2. Mediatizarea acestor 
programe organizate 
special pentru tineri 

3. Continuarea  
programelor existente 
organizate pentru 
tineri  de ex. Întâlnirea 
Tinerilor Catolici la 
Şumuleu (CSIT) 
Întâlnirea Tinerilor 
Catolici de Rusalii 
(PIT) 

4. Creşterea colaborării 
între episcopii prin 
crearea intermediilor 
de comunicare între 
ele. 

5. Implicarea tinerilor în 
viaţa parohiei  

Episcopii bisericeşti 

 

Şcolile din judeţ 

 

 

Din bugetul 
episcopiilor 

Sprijinirea  educa ţiei 
culturale a tinerilor 

Cititori, elevi 

 

 

 

 

Copii, generaţia tânără 

Consiliile locale 

Organizaţiile 
neguvernamentae 

parohii 

 

1. Întâlniri pentru cititori 
şi scriitori 

2. Programe de 
prezentare a cărţilor 

3. Tabere şi programe 
pentru scriitori 

4. Protejarea talentelor 
culturale   

5. Sistem de servicii 
cultural-turism 

Editura Harghita 

 

 

 

 

Centrul Cultural 
şi de Artă 
Lăzarea 

 

 

 

Responsabilizarea 
familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi 
educarea propriilor 
copii 

Familii, copii în 
situaţii defavorizate 
din cauza migraţiei 
forţei de muncă 

1. Înfiinţarea unor 
centre de zi pentru 
copii cu părinţi 
plecaţi din 
localitate/ţară 

2. Realizarea unor 

Programe 
naţionale 
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materiale informative 
privind efectele 
psihologice și alte 
consecinţe produse 
de separarea 
temporară a copiilor 
de părinţi aflaţi la 
muncă în străinătate 

 

 

Programe 
naţionale, 
fonduri şi 
resurse proprii 
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VIII. Concluzii  
 

Prin intermediul  studiului, autorii au analizat diferitele aspecte ale activităţii 
organizaţiilor de tineret şi ale tinerilor în general.  

Reţine atenţia realitatea îngrijorătoare că politica de tineret în România este 
într-o fază incipientă, neavând structuri şi grupuri specializate în domeniu, nici bază 
materială şi juridică, elemente care sunt indispensabile în elaborarea unor politici  şi 
strategii pe termen mediu şi lung. 

Putem afirma, că judeţul nostru se află pe un loc fruntaş în ce priveşte 
problematica susţinerii politicilor de tineret. Consiliul Judeţean Harghita şi-a asumat 
politicile de tineret ca pe o prioritate, sens în care s-a străduit să asigure o bază 
materială sigură şi solidă organizaţiilor de tineret, ceea ce le-a înlesnit supravieţuirea 
şi în condiţiile epuizării resurselelor guvernamentale române şi ungare. 
 Un  exemplu elocvent in acest sens este Organizaţia CSTIT, care beneficiind 
de resurse din partea Consiliului Judeţean Harghita şi de la sponsori locali, a reuşit 
să organizeze programe valoroase de larg interes în rândul tineretului. 
 Susţinerea acestor organizaţii, şi mai ales a organizaţiilor de tineret din mediu 
rural, este foarte importantă, deoarece prin activitatea acestor entităţi, tinerii îşi pot 
însuşi acele cunoştinţe, care le sunt indispensabile în relaţiile sociale şi în viaţa  de zi 
cu zi. 

Chiar dacă, Consiliul Judeţean Harghita a realizat un progres important în 
domeniul politicilor de tineret, mai persistă multe probleme nerezolvate. Rezolvarea 
majorităţii acestor probleme presupune mari sacrificii financiare, dar sunt aspecte 
care pot fi soluţionate cu mijloacele existente, fiind necesară doar  îmbunătăţirea 
activităţii de coordonare.  

Dacă propunerile evidenţiate vor fi luate în considerare de Consiliul Judeţean 
şi consiliile locale, în deciziile lor de finanţare şi vor fi incluse în programele lor, s-ar 
putea ajunge în situaţia ca aceste organizaţii  să îşi adminsitreze singure situaţiile de 
criză. În vederea atingerii acestor obiective, ajutorul din partea organizaţiilor civile şi 
religioase, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor sociale şi nu în ultimul rând din 
partea familiilor este necesar şi binevenit. 

Autorii rămân cu speranţa că lucrarea de faţă va fi de un real ajutor 
persoanelor şi organizaţiilor implicate  în desfăşurarea activităţilor de tineret şi îşi va 
atinge Obiectivul principal, acela de a atrage aten ţiei asupra ini ţiativelor şi 
programelor bune, deja existente şi de a sprijini  ini ţierea unor noi proiecte, 
programe de dezvoltare, care s ă contribuie la îmbun ătăţirea calit ăţii vie ţii 
tinerilor din jude ţ.   
 

 

 


