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Activitățile, rezultatele Grupului de Analiză a Consiliului Județean Harghita 

 

Consiliul Judeţean Harghita, în calitate de actor principal al politicii de dezvoltare din 

regiune, prin instrumentele de dezvoltare aflate la dispoziţie, lucrează în interesul 

îmbunătățirii nivelului de trai al populației din judeţ. Elaborarea diferitelor programe de 

dezvoltare şi implementarea lor cu succes, relocarea regională și sectorială, adică 

asumarea rolului necesar în domeniul politicilor de dezvoltare presupune realizarea de 

analize şi materiale de specialitate. Grupul de analiză înființat de Consiliul Județean 

Harghita – primul printre consiliile județene din țară – are rolul de a îndeplini această 

sarcină de pregătire a procesului de luare a deciziilor din anul 2012, și totodată are 

următoarele atribuții: 

• urmărirea proceselor macroeconomice şi economico-sociale locale; 

• reflectare asupra proceselor din domeniul politicii de dezvoltare; 

• interpretarea evenimentelor politice de la nivel naţional; 

• extinderea bazei de cunoştinţe în domeniul dezvoltării regionale; 

• sprijinirea elaborării politicilor de specialitate, strategiilor judeţene şi regionale; 

• urmărirea rezultatelor obţinute la nivelul societăţii prin implementarea diferitelor 

programe şi proiecte; 

• elaborarea propunerilor de programe în domeniile de dezvoltare, în calitate de atelier 

creativ; 

• elaborarea de materiale de lobby, accentuarea intereselor judeţene şi regionale. 

 

În ultimii patru ani Grupul de analiză s-a ocupat de analiza mai multor tematici care se 

legau strâns de activitatea Consiliului Județean Harghita și de analizarea, studierea de 

probleme de nivel național. În ceea ce privește chestiunea reorganizării regionale, în 

cadrul programului s-au elaborat două studii: „Pachet de propuneri referitor la 
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reorganizarea regională și la reforma administrativ-teritorială” și „Abordare teritorială în 

procesul de programare: condiția succesului în perioada 2014-2020 pentru județul 

Harghita”. De-a lungul studiilor a fost organizată conferința: Pe pragul regionalizării, 

unde cu participarea specialiștilor din țară și din străinătate s-a discutat despre 

chestiunea dezvoltării regionale din România și s-au formulat propuneri înaintate 

Guvernului României.  

De-a lungul concluziilor, studiilor și a conferinței, Grupul de analiză a participat în mod 

activ la elaborarea acordului de parteneriat dintre Guvernul României și Comisia 

Europeană, au fost înaintate mai multe amendamente, mai ales în ceea ce privește 

dezvoltarea rurală și dezvoltarea regională, precum și extinderea instrumentelor 

Investițiilor Teritoriale Integrate.  

În ultimii patru ani, Grupul de analiză a realizat mai multe rapoarte cu caracter 

economic, unde accentul nu s-a pus în primul rând pe datele analizelor statistice 

referitoare la regiunea dată, ci mai ales pe realitatea care se ascunde în spatele acestor 

date statistice. Colegii din Grupul de analiză au demonstrat de mai multe ori că atunci 

când ziarele centrale declară că județul Harghita este cel mai sărac județ și că aici sunt 

cele mai mici salarii (Reflexii asupra salariilor mici din județul Harghita) nu fac decât să 

inducă în eroare populația în mod intenționat sau involuntar. Mai târziu, și în analizele 

guvernării centrale județul Harghita a apărut la categoria județelor cu dezvoltare medie.  

Grupul de analiză a realizat multe analize, rapoarte referitoare la județul Harghita, în 

domeniul economiei, societății, turismului, educației, a căror scop principal este ca 

luarea deciziilor, atât pe plan județean, cât și pe plan local să se bazeze pe date 

fundamentate, respectiv să ofere o imagine reală a situației în deferitele chestiuni. În 

cele ce urmează enumerăm câteva dintre acestea, iar rapoartele pot fi accesate la 

pagina  http://analiza.judetulharghita.ro/ 

 Producția de lapte în județul Harghita - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/tejtermeles-hargita-megyeben/   

 Statistici din județele Ținutului Secuiesc - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/category/elemzesek/statisztika/statisztikak/ 

 Județ bogat, județ sărac? - http://elemzo.hargitamegye.ro/gazdag-megye-

szegeny-megy-e/ 

http://analiza.judetulharghita.ro/
http://elemzo.hargitamegye.ro/tejtermeles-hargita-megyeben/
http://elemzo.hargitamegye.ro/category/elemzesek/statisztika/statisztikak/
http://elemzo.hargitamegye.ro/gazdag-megye-szegeny-megy-e/
http://elemzo.hargitamegye.ro/gazdag-megye-szegeny-megy-e/
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 Producția de hârtie în Ținutul Secuiesc  - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/papirgyartas-szekelyfoldon-jelentes/ 

 Justificarea înființării unui centru culinar în Ținutul Secuiesc - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/egy-szekelyfoldi-kulinaris-kozpont-

letjogosultsagarol/ 

 Atragerea de investitori în județul Harghita - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/befektetovonzas-hargita-megyebe/ 

 Situația învățământului profesional în județul Harghita - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/a-hargita-megyei-szakoktatas-helyzete/ 

 Situația elevilor care au absolvit liceul 2012-2013 - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/kozepiskolat-vegzett-diakok-helyzete-2012-2013/ 

 Cheltuielile unui sfârșit lung de săptămână vs. în străinătate - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/az-itthoni-vs-kulfoldi-hosszuhetveges-udules-

koltsegei/ 

 Booking Harghita: prezența unităților de cazare din județul Harghita pe site-

urile internaționale - http://elemzo.hargitamegye.ro/bookin-hargita-a-megyei-

szallasadok-jelenlete-a-nemzetkozi-szallaskozvetito-portalokon/ 

 Situația industriei de exploatare și prelucrare a lemnului în județ și în regiune - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/a-megyei-es-regionalis-fakitermelo-es-

fafeldolgozo-ipar-helyzete/ 

 Situația predării limbii române în județul Harghita  - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/a-romannyelv-oktatas-helyzete-hargita-

megyeben-2/ 

 Situația achizițiilor publice în județele Brașov, Harghita și Mureș - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/kozbeszerzesek-osszehasonlitasa/ 

 Recensământ de trafic pe drumurile județene - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/jarmuforgalom-a-megyei-utakon-3/ 

 Problema urșilor și daune provocate de sălbăticiuni în județul Harghita - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/medvekerdes-es-vadkarok-hargita-megyeben/ 

 Studiu despre analiza realizată în cercul medicilor Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea-Ciuc - http://elemzo.hargitamegye.ro/elemzes-a-

csikszeredai-megyei-surgossegi-korhaz-orvosai-koreben-keszitett-felmeresrol/ 
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 Studiu referitor la rezultatele întreprinderilor mici și mijlocii în 2011-2013 - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/a-kis-es-kozepvallalkozasok-2011-2013-as-

eredmenyeirol-keszult-tanulmany/ 

 Programul laptele și cornul în județul Harghita - 

http://elemzo.hargitamegye.ro/tej-kifli-program-hargita-megyeben/ 

 Deszăpezirea – condiții - http://elemzo.hargitamegye.ro/hotalanitas-feltetelek-

es-viszonyok/ 

 Sumele contabilizate și numărul contabililor la instituțiile subordonate 

Consiliului Județean Harghita - http://elemzo.hargitamegye.ro/konyvelt-ertekek-

es-konyvelok-szama-hargita-megye-tanacsa-es-alarendelt-intezmenyei-eseteben/ 

 Sondaj formare profesională –Se pregătește un raport referitor la serviciile de 

orientare profesională decisive pentru viitorul elevilor de clasa a opta, cu 

implicarea elevilor și a părinților. Chestionarul este reprezentativ, deoarece 

sondajul se realizează în toate școlile profesionale din județ, în limbile maghiară și 

română. La momentul actual se efectuează prelucrarea chestionarelor, după care 

urmează evaluarea și consultarea în legătură cu rezultatele analizei.   

 

Activitatea Grupului de analiză se extinde, prin organizarea de sondaje de opinii, analize 

și în domenii care deși au un rol important în viața populației, de foarte multe ori nu 

sunt urmărite. S-a realizat un sondaj referitor la predarea limbii române în rândul 

elevilor și a părinților, care a dovedit faptul că forma de predare a limbii oficiale a țării 

nu servește la însușirea acesteia în rândul elevilor maghiari. Chestiunea relațiilor 

româno-maghiare în rândul populației de etnie română în județ a reprezentat de 

asemenea subiectul unei analize a grupului, iar răspunsurile au arătat clar că este  vorba 

de o tensiune artificială provocată/hrănită de politica centrală și de media centrală, căci 

la nivelul oamenilor simpli nu sunt tensiuni provocate de etnie.  

S-a elaborat o analiză referitoare la dotarea și activitatea echipelor voluntare de 

combatere a incendiilor, astfel sprijinul financiar asigurat de către consiliul județean 

ajunge să fie valorificat în modul cel mai eficient posibil.    

Grupul de analiză a coordonat consultarea tineretul, inițiată în cadrul proiectului Tinerii 

în anul 2020 în vederea elaborării Strategiei de Tineret a Județului Harghita, care a fost 

aprobată în anul 2015. În același timp a propus completarea programului de dezvoltare 

economică „Viitor sigur”, datorită căreia dezvoltarea sectorului IT a devenit una dintre 
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prioritățile de dezvoltare economică a județului. A avut loc de asemenea, controlul 

acestui program, adunând acele activități care s-au realizat în cadrul diferitelor domenii. 

Grupul a propus și modificarea strategiei culturale a județului Harghita, propunând 

includerea dezvoltării infrastructurii culturale în strategie. În momentul de față, Grupul 

de analiză coordonează elaborarea strategiei generale de dezvoltare a județului 

Harghita.  

 


