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Sti mate Citi tor,

Avem onoarea să Vă prezentăm proiectul supus spre dezbatere 
publică cu privire la Programul de dezvoltare economică a județului 
Harghita. Documentul care stă la baza programului a fost elaborat 
de către specialiști i Consiliului Județean Harghita, prin uti lizarea 
experiențelor dobândite în cadrul programelor anterioare, a analizelor 
economice efectuate și ținând cont de rezultatele nenumăratelor 
dezbateri purtate cu membrii comunităților locale.

Mulțumită acti vității Consiliului Județean Harghita concreti zată 
prin organizarea programului ”Academia Harghiteană” a devenit deja 
o tradiție atragerea membrilor comunităților locale în dezbaterea 
problemelor din localitate și în procesul de luare a deciziilor. Nevoile 
formulate la fața locului sunt corelate cu experti zele efectuate în cadrul 
programelor de specialitate, a proiectelor și strategiilor. Totalitatea 
acestora reprezintă bazele prezentului document supus spre dezbatere.  

Dezvoltarea economică a județului, bunăstarea economică și 
intelectuală a comunităților locale reprezintă un interes comun, astf el 
dorim ca prezentul document să ajungă la cât mai mulți locuitori și la cât 
mai multe organizații din județ. Dorim să lansăm un dialog social amplu 
care va duce la formularea ideilor producti ve și totodată va mobiliza 
comunitățile locale în vederea ati ngerii obiecti velor stabilite.

Vă invităm să răsfoiți cu încredere acest document și să ne împărtășiți 
ideile Dumneavoastră referitoare la posibilitățile de dezvoltare, resursele 
neexploatate ale localității, județului și întregii regiuni.

Cu mulțumiri,
Autorii
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Trăim ti mpuri noi. Aceste momente sunt decisive pentru viitorul 
județului nostru și pentru întreaga regiune. Acum trebuie să luăm decizii 
corecte deoarece urmările acestora își vor pune amprenta pe soarta 
comunității locale pe o perioadă îndelungată.

Autoritățile publice locale din România răspund în mod diferit la 
provocările de natură economică ale zilelor noastre: în ti mp ce unii se 
preocupă de soarta comunităților pe care le reprezintă, alții parcă nici 
nu ar lua în considerare problemele din afara administrației și așteaptă 
din partea autorităților centrale soluționarea problemelor locale. 
Datorită acestui fapt multe localități și regiuni sunt în incapacitatea de 
autoguvernare și se pierd fără puti nță în fl uxul proceselor economice 
globale. În viitor acele regiuni vor fi  competi ti ve care vor reuși să reducă 
dependența lor și vor clădi economia pe resurse locale.  

Programul nostru reprezintă un prim pas pe calea independenței 
economice și energeti ce, bazat pe sistemati zarea inițiati velor locale de 
succes din ulti mii ani, cu scară de valori și cu o viziune europeană și 
regională. Europeană deoarece refl ectă o viziune compati bilă cu Europa 
de viitor și regională datorită faptului că se bazează pe organizația 
voluntară, perseverența și credința societății locale în vederea realizării 
acestei viziuni.

Borboly Csaba
Președintele Consiliului Județean Harghita
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Introducere

Cea mai recentă criză economico-fi nanciară a scos la iveală multe 
învăţături. Au fost afectate negati v mai ales economiile acelor regiuni 
care s-au bazat pe exploatarea resurselor externe. Retragerea capitalului 
străin ne îndeamnă tot mai mult la folosirea resurselor proprii şi refl ectă 
asupra existenţei capacităţilor locale de a produce valoare.

Suntem convinşi că dispunem de mult mai multe resurse decât 
cele folosite în momentul actual. Majoritatea acestor resurse însă nu 
se regăseşte în mediul propriu zis ci în comunităţile locale, în indivizii ce 
formează aceste comunități.

Punctul nostru de vedere este că în loc de integrarea rapidă în 
economia globală, dezvoltarea economică trebuie să contribuie la 
creşterea nivelului de trai, a bunăstării şi împlinirii comunităţilor locale. 
Resursele externe atrase în vederea exploatării valorilor locale trebuie 
folosite în acest scop.
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Viziunea de viitor pe care dorim să o realizăm

Judeţul Harghita reprezintă o zonă în care resursele locale
şi procesele economice sunt coordonate de comunităţile locale. 

Economia stă pe mai mulţi piloni şi este caracterizată
prin ramurile economice care se bazează pe existenţa

resurselor locale: industria agro-alimentară, industria
de prelucrare a lemnului, energiile regenerabile şi turismul. 

Antreprizele locale care reprezintă elementele cheie
ale economiei se caracterizează prin cooperare

şi capacitate de reînnoire conti nuă. Faţă de produsele locale
există o cerere intensă nu numai pe pieţele locale

dar şi în străinătate, originea lor oferă garanţia bunurilor
şi serviciilor competi ti ve şi de calitate la nivel european. 

Populaţia îşi menţine resursele naturale şi realizează un câşti g 
economic cu ajutorul acestora, iar moştenirea culturală

şi spirituală este folosită cu responsabilitate astf el încât
să servească dezvoltarea întregii comunităţi locale. 
Judeţul Harghita, parte a Ţinutului Secuiesc va deveni

o zonă în care există locuri de muncă, unde putem trăi bine
şi merită să înfi ințăm afaceri, unde ti nerii pot spera într-un viitor 

promiţător. Pentru ati ngerea acestui obiecti v gândește
și lucrează împreună zonele urbane şi rurale, autorităţile publice locale 

şi întreprinzătorii, organizaţiile neguvernamentale
şi intelectualii şi toţi cetăţenii din judeţ.
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Obiecti vul general al programului:

Construirea unei economii dezvoltate, independente, bazată pe 
mai mulţi piloni, pe existenţa resurselor locale, ţinând cont de interesele 
comunităţii locale astf el încât să asigure ocuparea forţei de muncă şi un 
nivel de trai permanent îmbunătăţit.

Sistemul programelor de dezvoltare:

Experienţele anilor anteriori confi rmă că resursele care stau la 
dispoziţia noastră trebuie uti lizate cu prudenţă şi în mod concentrat. 
Deoarece rezolvarea concomitentă a tuturor problemelor nu este 
posibilă, astf el trebuie defi nite acele domenii cu ajutorul cărora se pot 
obţine rezultate de dezvoltare în ti mp uti l. Aceste domenii reprezintă 
pilonii pe care putem clădi cu succes economia județului.

Pilonii reprezintă acele domenii ale economiei locale, care sunt 
cele mai promiţătoare din punctul de vedere al dezvoltării: realizarea 
produselor agro-alimentare de calitate, energiile regenerabile, industria 
de prelucrare a lemnului, turismul şi resursele de apă minerală.

Obiecti vele noastre pot fi  ati nse cu  ajutorul acţiunilor corelate 
din mai multe domenii, prin implementarea programelor. 
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Pilonul 1: Producţie alimentară de calitate

Condiţiile geografi ce specifi ce şi de producţie din judeţul Harghita nu 
permit producţia agrară competi ti vă, de mare canti tate. În acelaşi 
ti mp diversitatea păşunilor şi fâneţelor oferă noi oportunităţi pentru 
agricultura tradiţională: posibilitatea realizării produselor de înaltă 
calitate. Recoltele agricole trebuie procesate, trebuie să ne orientăm 
spre producţia alimentară de calitate. Produsele alimentare  sănătoase, 
de înaltă calitate realizate la nivel local contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii, totodată valorifi carea acestora pe pieţe cât mai vaste 
asigură venituri importante şi noi locuri de muncă.

Înfi inţarea micilor întreprinderi

Programul sti mulează înfi inţarea şi echiparea unor mici între-
prinderi care asigură procesarea, uscarea, congelarea, ambalarea şi 
depozitarea produselor agrare realizate. Prin asocierea agricultorilor, 
cooperati velor, întreprinderilor locale şi autorităţilor publice sti mulează 
înfi inţarea unor întreprinderi de mici dimensiuni care pot acorda o 
valoare adăugată produselor agrare. 

Sprijinirea asociaţiilor fermierilor şi a asociaţiilor 
cooperati ve

Programul sprijină înfi inţarea şi funcţionarea asociaţiilor 
fermierilor, a cooperati velor de profi l în vederea realizării producţiei 
agrare mai efi ciente. Scopul acestor asociaţii este ca pe lângă 
reprezentarea comună a intereselor să asigure şi acti vităţile comune de 
producţie şi procesare, să faciliteze introducerea pe piaţă a produselor.
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Sistemul parcurilor industriale-agrare

Ideea înfi inţării parcurilor industriale-agrare se bazează pe uti lizarea 
caracteristi cilor locale. Scopul este înfi inţarea unor întreprinderi de 
prelucrare a fructelor, legumelor, cărnii şi laptelui, precum şi înfi inţarea 
unor reţele care să gesti oneze acti vităţile legate de depozitarea şi 
transportul produselor agro-alimentare realizate în judeţ. 

Programul de formare agrară

Programul doreşte să contribuie la diseminarea cunoşti nţelor 
teoreti ce şi practi ce, a experienţelor legate de prelucrarea produselor 
agrare şi de producţia alimentară, prin antrenarea specialişti lor din 
ţară şi din străinătate, prin atragerea producătorilor locali. Rezultatele 
cursurilor anterioare au demonstrat faptul că fermierii locali pot 
produce alimente de calitate cu ajutorul cunoşti nţelor de specialitate.

Programul produs secuiesc

Programul are ca obiecti v facilitarea valorifi cării produselor 
alimentare locale realizate. Prin introducerea şi exti nderea brandului, 
a mărcilor şi prin stabilirea căilor de valorifi care, produsele alimentare 
realizate trebuie popularizate la scară cât mai largă. Pe lângă aceasta 
trebuie sprijinită  în conti nuu realizarea produselor competi ti ve de 
calitate.

Pieţe locale şi lanț de magazine pentru produse locale

Produsele locale realizate trebuie să ajungă pe mesele 
consumatorilor locali. Pe lângă organizarea târgurilor produselor locale 
trebuie să construim în viitorul apropiat o reţea de magazine cu specifi c 
local şi o reţea on-line prin intermediul cărora produsele locale realizate 
pot fi  accesibile în fi ecare zi a anului.
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Pilonul 2: Independență energeti că

Creşterea conti nuă a preţului energiei devine o povară care afectează 
întreaga comunitate, afectează în mod negati v pe fi ecare dintre noi. 
Cauza creşterii preţului este dependenţa, de aceea trebuie să valorifi căm 
resursele de energie existente. Există nenumărate posibilităţi în zona 
noastră prin folosirea metodelor alternati ve de producție a energiei. Cele 
mai multe localităţi benefi ciază de condiţii adecvate în ceea ce priveşte 
exploatarea hidroenergiei, biomasei sau energiei solare. Independenţa 
comunităţilor locale din punct de vederea energeti c va asigura bazele 
economiei independente, pe deasupra poate aduce şi un venit în plus 
pentru fi ecare locuitor. 
Scopul nostru este înfi inţarea unor amplasamente de producţie a 
energiei regenerabile, moderne şi durabile, bazate pe caracteristi cile 
locale în fi ecare localitate. Aceste amplasamente trebuie realizate în 
colaborare şi cu ajutorul resurselor locale astf el încât cei afectaţi direct 
să fi e şi benefi ciarii. Industria energeti că oferă noi locuri de muncă atât 
persoanelor necalifi cate cât şi ti nerilor cu studii în domeniu.

Creşterea efi cienţei energeti ce

Efi cienţa energeti că începe cu reducerea energiei consumate. 
Obiecti vul programului nostru este reducerea valorii facturilor de 
energie din gospodării individuale şi întreprinderi precum şi sprijinirea 
izolării termice a imobilelor. Dorim ca până în 2020 judeţul Harghita să 
fi e judeţul din România care uti lizează energia în mod cel mai efi cient.

Satele independente din punct de vedere energeti c

Fiecare localitate dispune de caracteristi ci adecvate pentru 
producerea energiei. Dorim să ajutăm astf el încât resursele locale să fi e 
folosite, să se construiască centrale moderne care transformă în folosul 
comunităţii energia provenită din deşeurile agricole, foresti ere, din apa 
pâraielor sau din razele soarelui. 
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Producerea energiei în gospodării

Mulţumită dezvoltării verti ginoase a tehnologiei, sistemele de 
mici dimensiuni de producţie a energiei alternati ve pot deveni accesibile 
pentru oricine. Obiecti vul Consiliului Judeţean Harghita este ca până în 
2020 judeţul să devină un punct din România în care să fi e amplasate 
cele mai multe panouri solare şi încălzirea majorităţii locuinţelor să fi e 
asigurată prin folosirea energiei regenerabile în mod durabil.

Programul judeţul producător de energie

Investi țiile profi tabile din domeniul producţiei de energie necesită 
un capital considerabil. De aceea consiliul judeţean prin înfi inţarea 
unei societăţi proprii şi prin atragerea investi torilor doreşte să 
sprijine construirea unor amplasamente de producţie a hidroenergiei, 
energiei solare şi de folosire a biomasei, care folosind resursele locale 
pot produce energie în mod profi tabil. Fiecare locuitor poate să fi e 
acționarul acestei investi ţii, astf el profi tul realizat din resursele locale 
va îmbogăţi comunitatea locală.
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Pilonul 3: Management foresti er durabil – indus-
trie competi ti vă de prelucrare a lemnului 

Fondul foresti er a jucat întotdeauna un rol indispensabil în asigurarea 
traiului comunităţii noastre. Pe parcursul secolelor locuitorii zonei şi-au 
complementat veniturile obţinute din agricultură cu veniturile obţinute 
din prelucrarea lemnului, dar totodată gândindu-se la viitor au gesti onat 
în mod durabil bogăţiile naturale oferite de păduri. Însă în ulti mele 
decenii acest fond foresti er s-a restrâns considerabil fără să contribuie 
la creşterea bunăstării şi a nivelului de trai a populaţiei. Cauza este 
cunoscută: masa lemnoasă exploatată a fost transportată din regiune 
fără prelucrare sau cu grad minim de prelucrare. Găsirea unor soluţii 
adecvate prin intermediul cărora gesti onarea foresti eră va contribui 
la îmbunătăţirea situaţiei economice odată cu respectarea protecţiei 
fondului foresti er este responsabilitatea comună a insti tuţiilor publice şi 
a sectorului privat și a fi ecărui individ.

Management foresti er

Este evident că avem nevoie de reprezentanţe de interese mult 
mai efi ciente şi de un management foresti er exemplar. Pădurile trebuie 
gesti onate ca o enti tate unitară, astf el este nevoie de înfi inţarea asociaţiilor 
de prelucrare a lemnului şi a asociaţiilor proprietarilor de păduri la nivelul 
microregiunilor, de înfi inţarea unei organizaţii de management care poate 
gesti ona fondul foresti er şi cinegeti c la nivel judeţean. 

Programul forumuri pentru industria lemnului

Gesti onarea problemelor din industria de prelucrare a lemnului  
este difi cilă în lipsa unui forum regular care să asigure dialogul progresiv 
pentru toţi actorii preocupaţi de prelucrarea şi valorifi carea fondului 
foresti er (proprietari, gesti onari, întreprinzători din industria mobilei, 
autorităţi publice, ocoluri silvice sau alte insti tuţii), şi care ar putea 
formula chiar şi propuneri pentru schimbarea legislaţiei în vigoare.
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Piaţa judeţeană a lemnului

Avem nevoie de schimbarea mentalităţii în valorifi carea masei 
lemnoase. Trebuie să ne dăm seama de faptul că fondurile locale sunt mai 
preţioase decât fondurile fi nanciare oferite de investi torii străini, deoarece 
masa lemnoasă prelucrată de meşterii şi întreprinzătorii locali duc la 
creşterea valorii acesteia şi la înfi inţarea locurilor de muncă. Obiecti vul 
de bază al programului este armonizarea cererii şi ofertei locale.

Să construim din lemn!

Construcţiile realizate din lemn au multe avantaje, totuşi în ulti mul 
ti mp folosirea materialelor locale nu a fost pe deplin practi cată la 
construcţiile private şi publice. De aceea trebuie să contribuim la diseminarea 
informaţiilor legate de avantajele şi folosul construcţiilor realizate din lemn 
în rândul populaţiei şi al autorităţilor publice. Astf el programul va contribui 
la sti mularea cererii interne faţă de materialele din lemn.

Sti mularea prelucrării lemnului

Programul are ca obiecti v obţinerea cunoşti nţelor şi tehnologiilor 
legate de prelucrarea avansată a produselor din lemn. Un mijloc important 
de sti mulare reprezintă serviciile de informare. Consultanţa de specialitate 
presupune existenţa specialişti lor înalt califi caţi, investi ţiile tehnologice 
presupun existenţa surselor de fi nanţare din afara zonei. Consiliul judeţean 
trebuie să asume un rol în asigurarea acestor două condiţii.

Programul fructe de pădure

Programul are ca obiecti v organizarea colectării, prelucrării și 
depozitării fructelor de pădure şi ciupercilor. Acti vităţile planifi cate 
sunt conşti enti zarea, asocierea şi organizarea valorifi cării produselor. În 
viitor trebuie să ne concentrăm în primul rând asupra sprijinirii asocierii 
şi înfi inţării investi ţiilor concrete.
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Pilonul 4: Dezvoltarea turismul

Turismul judeţului Harghita este considerat şi în momentul actual un 
punct forte în economia județului care asigură o serie de oportunităţi 
încă neexploatate. Judeţul Harghita este într-adevăr o zonă cu potenţial 
turisti c bogat: peisajul natural, patrimoniul construit şi diferitele 
evenimente culturale-tradiţionale reprezintă valori de mare interes. 
Existenţa acestora însă nu garantează succesul turismului. Lipsa 
organizării şi lipsa asocierii diverselor iniţiati ve individuale nu va duce 
la ocuparea forţei de muncă într-un număr care ar fi  în concordanţă cu 
posibilităţile din sectorul turisti c. 

Îmbunătăţirea condiţiilor din turism

Programul încurajează dezvoltarea infrastructurii din turism şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de primire în judeţ. Pe lângă îmbunătăţirea 
serviciilor oferite de unităţile de primire turisti că, trebuie să îmbunătăţim 
accesibilitatea obiecti velor turisti ce şi menţinerea curăţeniei în preajma 
lor prin colaborare comunitară.  

Programul turism organizat

Organizarea şi managementul efi cient al turismului cere înfi inţarea 
unui sistem organizaţional dezvoltat şi transparent. Dezvoltările 
realizate în domeniul turismului, organizarea tururilor interne şi externe 
precum şi realizarea acti vităţilor de marketi ng ar putea funcţiona cel 
mai efi cient în cadrul unei organizaţii de managementul desti nației 
turisti ce de nivel judeţean. Înfi inţarea acesteia trebuie inițiată de 
autorităţile publice locale şi judeţene în colaborare cu întreprinzătorii şi 
organizaţiile neguvernamentale.
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Turism exigent

În vederea funcţionării efi ciente a industriei turisti ce și oferirea 
experienţelor poziti ve turişti lor este indispensabilă perfecţionarea 
conti nuă a angajaţilor din acest domeniu. Managementul efi cient al 
turismului şi promovarea acestuia necesită perfecţionarea profesională 
conti nuă a întreprinzătorilor din domeniu. Obiecti vul programului este 
exti nderea pregăti rii profesionale începând din şcolile profesionale şi 
până la universităţi de specialitate, ţinând cont de organizarea cursurilor 
şi practi cilor de specialitate desti nate adulţilor. 

Programul turismul intern

Obiecti vul programului este întărirea turismului intern, folosirea 
resurselor endogene. Prin descoperirea valorilor ascunse şi cu puţine 
investi ţii populaţia locală poate benefi cia de multe experienţe de 
neuitat în această zonă. Grupul ţintă este alcătuit din familiile cu copii 
mici, amatorii de drumeţii şi adepţii turismului acti v.

Programul Munţii Harghitei – paradis turisti c

Obiecti vul programului este dezvoltarea şi promovarea zonei 
turisti ce Munţii Harghitei în formă sistemati zată. În cadrul programului 
aşteaptă să fi e derulate o serie de acti vităţi legate de organizare, 
amenajare teritorială, dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor, valorifi care.

Programul turism în 365 zile

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă turismul 
judeţean este sezonalitatea. Obiecti vul programului este exti nderea 
ofertelor de programe turisti ce judeţene în vederea creşterii intervalului 
de ti mp petrecut aici de turişti . Valorile naturale şi culturale trebuie 
oferite vizitatorilor sub formă de program. O atenţie aparte trebuie 
acordată zonelor naturale protejate şi zonelor Natura 2000. 
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Pilonul 5: Valorifi carea resurselor de apă 
minerală

Problemati ca valorifi cării resurselor de apă minerală nu reprezintă o 
noutate, consumul apelor minerale, uti lizarea lor în scopuri medicinale 
sau folosirea lor în cadrul gospodăriilor a fost practi cată şi de predecesorii 
noştri.
Apele minerale ale sutelor de izvoare din judeţul Harghita sunt 
consumate cu plăcere şi în zilele noastre, iar în ulti mii ani s-au realizat şi 
investi ţii în vederea valorifi cării acestora. În ti mp ce sectorul privat a fost 
interesat în înfi inţarea staţiilor de îmbuteliere, sectorul public a jucat un 
rol important în reabilitarea băilor locale. 
Creşterea cererii de apă potabilă la nivel mondial precum şi folosirea 
apelor curati ve la scară cât mai largă în domeniul sănătăţii pune în 
evidenţă din nou importanţa acestei comori inesti mabile.

Licenţă pentru apele minerale

Programul pune în evidenţă importanţa obţinerii licenţei necesare 
explorării şi exploatării resurselor de apă minerală în rândul autorităţilor 
publice locale şi proprietarilor de terenuri. Pe lângă informare trebuie 
acordat şi sprijinul politi c, insti tuţional şi tehnic ca procesele de 
autorizare să se realizeze în ti mp cât mai scurt posibil. Ca urmare a 
obţinerii licenţelor consiliul judeţean doreşte să acorde sprijin în găsirea 
resurselor fi nanciare necesare valorifi cării resurselor de apă minerală. 

Specialităţi de apă minerală

Dorim să încurajăm îmbutelierea şi valorifi carea acelor ape 
minerale a căror izvoare au un debit mai mic, dar totuşi conţinutul lor 
este bogat în minerale, astf el sunt inedite. Îmbuteliate în varianta lor 
naturală aceste ape minerale pot fi  valorifi cate în special în industria 
turismului.
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Programul turism bazat pe apele minerale

În vederea valorifi cării apelor minerale în industria turisti că 
trebuie să ținem cont de următoarele trei aspecte:

• Promovarea Drumului apelor minerale: reabilitarea izvoarelor 
situate de-a lungul traseului, amenajarea traseului cu marcaje 
pentru turişti  şi promovarea produsului turisti c în cadrul 
expoziţiilor din ţară şi în străinătate.

• Programe medicinale prin uti lizarea apelor minerale: traseu şi 
cură terapeuti că de recreare unitară, elaborate la nivel judeţean. 

• Reabilitarea băilor tradiționale: exti nderea lucrărilor de reabilitare 
începute pentru toate băile cu apă minerală din judeţ.

Programul punct de repaus în preajma izvorului de 
apă minerală

Programul are ca obiecti v amenajarea împrejurimii izvoarelor de 
apă minerală şi reabilitarea punctelor de repaus din preajma izvoarelor 
de apă minerală. Deşi în ulti mii ani s-au reabilitat mai multe izvoare, 
totuşi găsim şi astăzi nenumărate izvoare – în special în extravilanul 
localităţilor – în prejma cărora există edifi cii deteriorate, nefuncţionale 
care aşteaptă să fi e reabilitate. Există de asemenea multe izvoare de 
apă minerală de bună calitate a căror împrejurimi sunt neamenajate, 
accesibilitatea lor este greoaie, astf el este afectată şi gradul lor de 
puritate. Prin construirea punctelor de repaus, reabilitarea izvoarelor 
de apă minerală, amenajarea aleilor şi asigurarea iluminatului public 
trebuie să aducem mai aproape aceste comori de locuitorii zonei. Astf el 
va fi  asigurată mai uşor verifi carea conti nuă a izvoarelor şi menţinerea 
calităţii acestora.
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Priorităţi globale

Cei cinci piloni ai programului asigură o bază solidă pentru 
reconstruirea economiei județului. Însă în vederea asigurării dezvoltării 
conti nue este nevoie de rezolvarea unor noi sarcini care vor infl uenţa 
întreaga economie.

Împreună pentru independenţă

Cea mai mare provocare a zilelor noastre este întărirea capacităţii 
de autosusţinere a oraşelor şi comunelor. Programele de dezvoltare 
economică la nivel local trebuie să se concentreze asupra menţinerii 
populaţiei. Presupune revigorarea în formă modernă a formelor 
de cooperare comunitare caracteristi ce comunităţilor locale, cu 
parti ciparea acti vă a autorităţilor publice locale.    

• Autorităţile publice locale trebuie să se implice în acti vitatea de 
producţie şi de creare a valorilor  realizate de oraşe şi comune. 
Sprijinim înfi inţarea întreprinderilor-comunale, totodată prin 
asigurarea platf ormelor de valorifi care locale (târguri şi pieţe) 
contribuim la armonizarea cererii şi ofertei produselor locale.

• Localităţile trebuie să fi e capabile să asigure îndeplinirea necesi-
tăţilor proprii. Prin reuti lizarea materialelor nefolosite, prin muncă 
în folosul comunităţii, prin gesti onarea unor reţele de ajutor 
reciproc pot fi  îndeplinite o serie de obiecti ve comunitare. 

• În judeţul nostru există anumite capitaluri neinvesti te care nu 
produc efecte în interesul comunităţii. Cooperati vele de credit 
organizate pe bază teritorială şi sectorială pot asigura ca resursele 
fi nanciare să fi e valorifi cate la nivel local.

• Muncă în folosul și pentru comunitatea locală: avem nevoie de noi 
iniţiati ve locale, de strategii de muncă în folosul comunităţii care 
pot contribui la bunăstarea populaţiei locale. Aceste programe 
trebuie organizate astf el încât să asigure producţia şi crearea 
valorilor comunitare.
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Întreprinderi locale viabile

Afacerile locale reprezintă cele mai importante pietre de temelie 
ale economiei noastre. Acestea sunt cele care prin valorifi carea 
resurselor contribuie la crearea bazei bunăstării, sunt cele care prin 
înfi inţarea locurilor de muncă asigură traiul de zi cu zi comunităților 
locale. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare şi de exti ndere a afacerilor 
locale reprezintă un interes comun.

• Cunoşti nţe în afaceri: formarea spiritului antreprenorial trebuie 
început de la o vârstă cât mai fragedă. Considerăm importantă 
predarea cunoşti nţelor în domeniul afacerilor chiar la începutul 
pregăti rii şcolare.

• În vederea depăşirii obstacolelor care apar la lansarea noilor 
afaceri şi în vederea creşterii competi ti vităţii acestora, avem 
nevoie de servicii de antreprenoriat accesibile şi de incubatoare 
de afaceri. 

• Trebuie să sprijinim afacerile locale în procesele de achiziţii publice 
de nivel local şi naţional.

• Dialogul în afaceri: trebuie să menţinem în conti nuare un dialog de 
calitate între actorii economiei judeţene.
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Noi cunoşti nţe şi locuri de muncă

Ca urmare a crizei economico-fi nanciare a scăzut gradul de 
ocupare a forţei de muncă crescând numărul persoanelor fără un loc 
de muncă şi în judeţul Harghita. Deoarece în judeţ lipsesc fi rmele mari 
care asigură ocuparea mai multor mii de angajaţi, ocuparea forţei de 
muncă este asigurată de întreprinderile mici şi mijlocii şi de insti tuţiile 
din sectorul public. Nici o autoritate publică judeţeană nu poate crea în 
mod direct locuri de muncă, însă poate să fi e iniţiatorul implementării 
unor programe ocupaţionale, care vor contribui la dezvoltarea ocupării 
forţei de muncă şi integrarea acesteia pe piaţa muncii.

• Sistemul de pregăti re profesională şi de perfecţionare trebuie 
adaptat la necesităţile economiei locale, afacerile necesitând 
personal competent, bine califi cat (ucenici pregăti ţi). Trebuie să 
asigurăm ti nerilor accesul la cunoşti nţele practi ce şi schimbul de 
experienţă profesională.

• Pregăti rea silvicultorilor şi inginerilor din industria de prelucrare a 
lemnului:  Sprijinim lansarea unui program care asigură pregăti rea 
superioară în judeţul Harghita în domeniile mai sus menționate.

• Meşteşugurile tradiţionale practi cate de etnia romă şi cunoşti nţele 
din domeniu trebuie menţinute, prin asigurarea unei pieţe de 
desfacere pentru produsele şi serviciile realizate.
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Zonă rurală viabilă

Slaba dezvoltare a căilor de comunicaţii, a reţelelor de apă 
potabilă şi de canalizare, a rețelelor de energie electrică şi a sistemelor 
de comunicaţii, într-un cuvânt a întregii infrastructuri este o moştenire 
a trecutului judeţului Harghita pe lângă poziția periferică față de 
principalii poli de dezvoltare. Dezvoltarea acestor reţele este mai 
costi sitoare în cazul localităţilor dispersate unelor zone caracteristi ce 
judeţului Harghita. Am depus eforturi considerabile pentru înlăturarea 
acestor dezavantaje,  însă în vederea reabilitării sistemelor neglijate pe 
parcursul mai multor decenii trebuie conti nuate acti vitățile începute.

• Ne străduim să atragem cât mai multe resurse fi nanciare în vede-
rea reabilitării drumurilor, astf el încât şi cele mai îndepărtate 
localităţi să fi e accesibile pe drum asfaltat.

• Consiliul judeţean sprijină în conti nuare proiectele de dezvoltare 
a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare ale comunelor, prin 
atragerea de fonduri guvernamentale şi fonduri UE. Acolo 
unde această metodă nu poate fi  aplicată,  consiliul judeţean 
demarează programul propriu desti nat realizării sistemelor de apă 
şi canalizare pentru localitățile mici; astf el încât toate gospodăriile 
să benefi cieze de sistem de apă potabilă şi reţea de canalizare 
până în anul 2020.

• În judeţul Harghita mai există zone ale unor localităţi care nu sunt 
racordate la rețeaua de energie electrică. În vederea remedierii 
situaţiei a fost lansat un program care se va fi naliza în 2015 şi va 
asigura alimentarea cu energie electrică a tuturor localităţilor 
inclusiv a staţiunilor cu potenţial turisti c ridicat.

• În acelaşi ti mp considerăm necesară implementarea unor proiec-
te care contribuie la exti nderea reţelelor de Internet şi a reţelelor 
de telecomunicaţii.

• Trebuie să asigurăm condiţiile necesare întreprinzătorilor şi in-
ves ti torilor astf el încât acești a să poată realiza investi ţii de ti p 
greenfi eld şi brownfi eld, prin reducerea impactului negati v asupra 
mediului ambiant.
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