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Sprijinirea și consolidarea operatorilor economici 

 

A contribui, a participa și a crea 

După opt ani de muncă am ajuns la un punct în care pentru locuitorii judeţului principalele 

probleme nu sunt cele legate de infrastructură, deoarce în această perioadă majoritatea 

acestor probleme și dificultăți am reușit să le rezolvăm pe teritoriul județului. Desigur, există 

încă o mulţime de lucruri de făcut, dar problema principală a devenit crearea de locuri de 

muncă, iar asigurarea condițiilor de bază pentru acestea au fost deja realizate. Prin 

îmbunătățirea condițiilor va fi posibilă atragerea de mai mulți investitor, deoarece acesta a 

fost un aspect important pentru noi.  De fapt, asigurăm condițiile nu numai pentru atragerea 

investitorilor, dar și de a crea noi locuri de muncă, deoarece cu ajutorul cursurilor de formare 

au fost înființate întreprinderi mici, sau chiar firme. Am încercat să consolidăm acest sector, 

astfel încât să poată concura cu companiile multinaționale, să depună cereri de finanțare, să 

participe la achiziții publice și să acționeze împreună. 

Prin cursurile de instruire în diverse domenii, cei care doresc să lucreze pot să obțină o 

diplomă competitivă. De asemenea, corelarea educației cu oferta pieței forței de muncă 

asigură oportunități. Există mai multe domenii a căror dezvoltare sau creare nu creează în 

mod specific locuri de muncă, dar fără aceste domenii nu există nici o șansă de a face acest 

lucru. 

În ciuda faptului că mijloacele specifice ale Consiliului judeţean sunt foarte limitate în crearea 

efectivă de locuri de muncă -  dar prin colaborări, prin găsirea căilor potrivite și prin 

respectarea limitelor legale, au fost luate multe inițiative, ceea ce a dus în cele din urmă la 

crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, nu trebuie să neglijăm nici faptul că sectorul 

public este un sector care angajează cei mai mulți oameni, datorită căruia există mai multe 

locuri de muncă sigure în comunități. 

În localitățile în care nu a fost posibil să creăm efectiv locuri de muncă, am încercat să 

contribuim, să colaborăm și să încurajăm - și, probabil, acesta este unul din rolurile 

importante ale consiliului județean, dacă cadrul legislativ nu asigură mai multe posibilități. 
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Un pas important în domeniul afacerilor 

În acest timp, întotdeauna am considerat important ca cei care doresc să învețe, să evolueze 

să aibă posibilitățile să avanseze. Acesta este motivul pentru care am organizat cursuri de 

instruire care să ajute oamenii în a duce un trai mai ușor, pentru că prin participare la cursurile 

de fermier, de apicultor, de prelucrare a produselor alimentare, inseminator, trainingul de 

gospodină și formarea procesatorilor de fructe, participanții pot să dobândească cunoștințe 

pe care le folosesc în fiecare zi, pentru beneficiul personal și pentru comunitate. Pe parcursul 

acestor opt ani au participat la cursurile de formare un total de 2.866 de persoane, care nu 

numai că au primit o diplomă recunoscută, dar au dobândit și cunoștințe esențiale. 

Considerăm că la cursurile de formare profesională organizate în mod direct sau de către 

instituţiile subordonate trebuie să fie inclus în curriculum și modulul elementele de bază 

antreprenoriale, pentru că ce folos are cunoașterea și capacitatea, dacă antreprenorul 

respectiv nu poate să administreze firma sa. Dacă aveți o diplomă competitivă, acestea oferă 

posibilitatea de a depune cereri de finanțare, de a solicita fonduri UE. Ulterior există 

posibilitatea de a dezvolta o afacere, crearea de locuri de muncă, producția și activitatea de 

comercializare. 

Cifrele care arată direcția de dezvoltare 

Ca și în cazul formării, în domeniul locurilor de muncă domină condițiile locale, deoarece cele 

mai multe locuri de muncă și oportunități de trai am reușit să le creăm în legătură cu 

agricultură, creșterea animalelor, prelucrarea fructelor. Trebuie să profitămde ceea ce avem, 

pentru că degeaba dorim să extragem aur, dacă pământurile noastre sunt potrivite pentru 

cultivare. 

Și această se  poate constata din faptul că grație pășunilor și apelor, precum și altor culturi, 

vacile dau  lapte de calitate din care se pot realiza produse care pot fi recunoscute oriunde în 

lume. Acest lucru este posibil și datorită muncitorilor de la fabricile de lapte de la Cristuru- 

Secuiesc, Ghimeș și Frumoasa, unde lucrează în total 113 de persoane și 580 de fermieri. Și nu 

am menționat producătorii mici, întreprinderile familiale mici.  

Sunt incluse de asemenea, centre de colectare a laptelui înfiinţate și dezvoltate cu sprijinul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (ADI), care asigură locuri de muncă 

permanente pentru 85 de persoane și sprijină mijlocul de trai pentru 2.500 de fermieri. Este o 

bună inițiativă și poate fi considerată ca un succes, afacerea celor douăzeci și patru de familii 

care produc brânzeturi tradiţionale sub protecția mărcii Produse Secuiești, deoarece 

contribuie în mod semnificativ la mijloacele lor de existență și în unele cazuri, diferite 
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generații din familie împart sarcinile, menținând astfel un model de familie tradițional și 

diviziunea muncii. 

Succesul Produsului Secuiesc și oportunitate extraordinară inerentă a acestei mărci este 

dovedită de faptul că la totalizarea de la sfârșitul anului 2015, nouăzeci și  trei de producători 

au câștigat dreptul de a utiliza marca pentru 684 produse - ceea ce înseamnă venituri sigure 

pentru ei. Și nu lăsăm producătorii în voia sorții după ce au dobândit utilizarea mărcii, ci le 

asigurăm nenumărate oportunități de comercilizare a produselor, cum ar fi târgurile de 

produse. În plus, am ajutat pe producători să ajungă în rețelele internaționale de magazine. 

Un bun exemplu este atelierul de ceramică Vitos care a creat douăzeci de noi locuri de muncă, 

după ce au intrat cu produse tradiționale în lanțul de magazine Cora. 

Cu toate că nu pare un mare lucru, am reușit să asigurăm protecție și în domeniul prelucrării 

lemnului, am stabilit reguli și am prezentat exemple bune proprietarilor de păduri, astfel a 

crescut șansa, ca tot mai mulți oameni să se concentreze asupra prelucrării la înalt nivel și 

local al lemnului.  Și acest lucru este în mod clar o sursă de venit. 

De asemenea, este important de menționat faptul că prin prelucrare a fructelor am creat 

locuri de muncă pentru douzeci și cinci de persoane și alte o sută douăzeci de persoane sunt 

implicate în mod indirect, prin serviciile de furnizare și colaborare. Desigur, acest lucru nu este 

meritul nostru, noi doar am ajutat ca aceste întreprinderi mici să fie înființate.   

Dar pentru ca aceste oportunități să existe în contiunare și să crească numărul lor este nevoie 

de solidaritate și ca toată lumea să contribuie cu munca sa. Mă gândesc aici la faptul că este  

importantă cumpărarea produselor locale, chiar și în cazul în care aceasta implică costuri 

materiale suplimentare, deoarece pe lângă faptul că putem consuma produse sănătoase, ăi 

ajutăm pe producătorii noștri și contribuim la dezvoltarea economică a județului nostru. 

Oferta instituțiilor subordonate 

 În instituțiile subordonate consiliului județean numărul locurilor de muncă create și menținute este 

remarcabil, deoarece la serviciile de urgență SMURD al Spitalului Județean de Urgență din Miercurea- 

Ciuc lucrează o sută patru persoane, la Spitalul Tulgheș și Centrul de Recuperare Tulgheș patruzeci și 

patru de persoane, la Centrul de Plasament Sf. Ana din Miercurea-Ciuc zece persoane, la Serviciul 

locuințe protejate zece persoane, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Managementul 

Deșeurilor treisprezece persoane. Acestea sunt locuri de muncă permanente. 
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Tezaurul oportunităților - Harghita Business Center 

Avem mari speranțe în ceea ce privește dezvoltarea centrului de afaceri numit Harghita 

Business Center, deoarece este o inițiativă unică în județ. Această clădire ar trebui să asigure 

un spațiu fizic și de inspirație întreprinderilor mici și mijlocii.  Datorită spațiilor de birou din 

clădire, a consultanței juridice și economice oferite, sperăm că această schimbare și 

colaborare va avea un impact pozitiv în viața economică a regiunii și a județului. 

Rezumat 

În ansamblu, putem spune ca rezultat al ultimelor 8 ani datorită circumstanțelor actuale am 

luat parte în crearea a 521 locuri de muncă, iar în mod indirect am ajutat 5986 de oameni prin 

furnizarea cursurilor de formare și asigurarea unui venit suplimentar. Cu toate că în mare 

majoritate această cifră înseamnă doar venituri suplimentare, dar și prin aceasta s-a redus 

numărul șomerilor.  

În cadrul diverselor proiecte de finanțare, granturi și aplicații care asigură realizarea unor 

lucrări depunem eforturi ca să se prezinte la licitații firme, întreprinderi locale. În cazul în care 

planurile și proiectele noastre în curs de desfășurare  s-ar implementa cu succes, probabil că 

am putea îmbunătăți rapoartele de mai sus. Iar pe cei care au inițiativă, care doresc să 

dezvolte o afacere, pe cei tineri îi așteptăm și îi chemăm în mod continuu ca să își exprime 

propunerile, problemele, dificultățile cu care se confruntă. În cazul în care putem să ajutăm, 

oferim consultanță, sprijin, colaborare și încurajare pentru că în majoritatea cazurilor voința și 

obiectivele comune pot crea rezultate frumoase și utile. 


