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PROGRAMUL DE ACŢIUNI DESFĂŞURAT ÎN ANUL 2010 DE CONSILIUL 

JUDEŢEAN COVASNA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR EXTERNE 

 

 

Programului de relaţii externe, aprobat prin Hotărârea nr. 36/2010 cu privire la 

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor 

externe în cursul anului 2010, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2010 în 

acest domeniu, a reprezentat politica promovată de conducerea executivă şi de plenul 

Consiliului Judeţean pentru alinierea relaţiilor externe ale judeţului la obiectivul general al 

relaţiilor de colaborare, prin dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale Consiliului Judeţean 

Covasna şi pentru a lărgi cooperarea externă în toate domeniile. 

Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe a reprezentat cel mai  important 

instrument de a dezvolta acţiuni de popularizare în străinătate a judeţului Covasna, după 

integrarea României în Uniunea Europeană, prin dezvoltarea de contacte sau /şi 

parteneriate. 

Programul de Relaţii externe în anul 2010 a urmărit continuarea activităţilor 

anterioare şi susţinerea practică a următoarelor 4 obiective principale: 

Obiectiv 1. Continuarea cooperării sub egida organizaţiei “Adunarea Regiunilor 

Europei” (A.R.E). 

Obiectiv 2. Cooperarea cu organisme sau programe ale Adunării Regiunilor Europei 

şi ale Uniunii Europene. 

Obiectiv 3. Cooperarea directă inter-regională. 

Obiectiv 4. Promovarea imaginii Judeţului Covasna în străinătate. 
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PRIMIRI: 

 

În perioada 25-28 februarie s-a desfăşurat un schimb de experienţă în cadrul 

programului LEADER, la care au participat şi colegii noştri din judeţul Heves, Ungaria. 

Programul LEADER este un program care urmăreşte dezvoltarea rurală bazată pe 

iniţiativa locală. Astfel, instituţiile publice, microîntreprinderile, asociaţiile 

nonguvernamentale şi nu în ultimul rând locuitorii din zonă, decid adoptarea unei 

strategii în baza căreia vor fi întocmite şi depuse proiecte.  O delegaţie din judeţul Pest din 

Ungaria s-a aflat într-o vizită în data de 18 martie. Delegaţia a fost primită de 

vicepreşedintele II, discuţiile purtate au vizat stadiul şi efectele înfrăţirilor cu 

autoguvernările din Ungaria. 

CHELTUIELI: 1.298 RON 

 

În perioada 17-19 martie la Centrul de Studii Europene din Arcuş s-a organizat 

manifestarea Consilii de tineret şi elevi de la Est la Vest, calea spre o dezvoltare 

durabilă. La acţiune au fost invitaţi şi au participat delegaţii din partea consiliilor judeţene 

ale elevilor din judeţul Zala, Ungaria şi regiunea Sarthe din Franţa. Manifestarea a fost 

cuprinsă în programul de relaţii externe  al consiliului judeţean. 

CHELTUIELI: 2.637 RON 

 

În data de 9 aprilie la sediul consiliului judeţean a avut loc o întâlnire în cadrul căreia 

au fost discutate aspecte legate de fondul muzeistic, achiziţii de exponate, stadiul relaţiilor 

inter instituţionale muzeale şi strategia de achiziţii pe termen mediu a Muzeului Naţional 

Secuiesc. La întâlnire au participat reprezentanţi ai unor instituţii de cultură şi muzeografi 

din Ungaria. 

CHELTUIELI: 1.352 RON 

 

În perioada 15-17 aprilie s-au desfăşurat sub auspiciile UNESCO şi ale Ministerului 

Culturii, manifestările dedicate ilustrului orientalist KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR. 

Coorganizatori au mai fost Asociaţia Culturală KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, Centrul de 

Cultură Arcuş şi Consiliul Judeţean Covasna. Manifestările au cuprins secţiuni de prelegeri 

în cadrul unei conferinţe, spectacole, vernisaje de expoziţii de artă plastică, programe 

artistice, slujbe de comemorare şi ceremoniale de depunere de coroane. Manifestările s-au 

desfăşurat în localitatea natală Chiuruş şi la Casa de Cultură Orăşenească din oraşul 

Covasna. Avem datoria şi onoarea de a păstra în memoria colectivă spiritul înaintaşului ce 

a plecat pe drumul mătăsii să deschidă pentru Europa cartea plină de mistere şi provocări 

a Orientului Îndepărtat. Acest drum temerar l-a purtat pe două continente, prin ţări ale 

căror ambasade au avut amabilitatea să răspundă invitaţiei organizatorilor, astfel pe 

durata desfăşurării manifestării, excelenţele lor ambasadorii Indiei, Libanului şi Ungariei 

au fost prezenţi alături de reprezentanţii ambasadelor Siriei şi Chinei. Prezenţa domnului 
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ministru al Culturii împreună cu  conducerea consiliului judeţean, și a consiliului local al 

oraşului Covasna, consilieri judeţeni şi locali, au dat o notă de înaltă ţinută acţiunii. 

CHELTUIELI: 3.900 RON 

 

În cadrul generos oferit de  manifestarea ZILELOR SFÎNTU GHEORGHE, 

desfăşurată în perioada 22-26 aprilie, au mai fost organizate şi o serie de acţiuni în care cu 

precădere a fost implicata delegaţia din Ungaria , judeţul  Veszprém. Programul delegaţiei 

a cuprins amenajarea unui stand propriu în cadrul târgului unde au  fost prezentate 

obiecte de ceramică şi artă populară reprezentative regiunii Kiss Alföld. De asemenea 

membrii delegaţiei au înmânat premii alergătorilor din cadrul concursului JUBILEULUI 

VESZPRÉM – SFÎNTU GHEORGHE organizat în memoria sportivului Marian Cozma.   

CHELTUIELI: 3.000 RON 

 

În perioada 28-30 aprilie la Centrul de Studii Europene din Arcuş, s-a desfăşurat 

Academia de Trening ARE la care au participat reprezentanţii ARE şi ai Consiliilor 

Judeţene Alba, Mureş, Sibiu şi Covasna, Biroul Europe Direct, Biroul ITD Hungary, 

Direcţia pentru Tineret a Judeţului Covasna, Asociaţia Alutus şi Asociaţia Zona Metropol 

Mureş.  

Tema simpozionului  a fost cooperarea teritorială şi regională, în special Gruparea 

Europeană de Cooperare Teritorială ( GECT ), precum şi aplicaţiile practice ale acesteia. 

Sesiunea interactivă a fost mediată de şeful departamentului din cadrul Consiliului 

regional din Steiermark, reprezentantul regiunii Baden – Würtenberg la Bruxelles şi 

reprezentanta ARE la Bruxelles. Regiunile mai sus amintite au o mare experienţă în ceea ce 

priveşte cooperarea  interregională şi transfrontalieră, formatorii prezentând un cadru 

general al stadiului actual al cooperării regionale la nivel european, în special modelele de 

cooperare din Valea Superioară a Rinului şi cea din Alpi – Adria – Panonia. Pentru 

perioada următoare se urmăreşte întărirea cooperării teritoriale acesta fiind instrumentul 

prin care regiunile îşi pot dezvolta nivelul de competitivitate, cel al forţei de muncă şi 

dezvoltarea sustenabilă a economiei şi mediului.  

CHELTUIELI: 4.000 RON 

 

La invitaţia domnului preşedinte,  primarul localităţii Nyradony, care deţine şi 

funcţia de deputat în Parlamentul maghiar a întreprins o vizită în perioada 13-14 mai în 

vederea întâlnirii cu reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene pentru discutarea 

iniţierii unei colaborări viitoare pe segmentul administraţiei şi programe de dezvoltare din 

fonduri europene. 

CHELTUIELI: 145,00 RON 

 

În perioada 13-16 mai s-a desfăşurat cea de a VIII-a ediţie a manifestării PARADA 

CÂRNAŢILOR. Aşa cum am procedat în fiecare an, am invitat partenerii din străinătate să 

participe la concursul culinar de preparat cârnaţi după reţete tradiţionale, precum şi la 
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celelalte acţiuni conexe. Autoguvernarea din Veszprém şi Heves au răspuns pozitiv 

invitaţiei şi au fost implicaţi activ în programul manifestării.  

CHELTUIELI: 2.300 RON 

 

În cadrul unui proiect comun dintre judeţele Covasna şi regiunea Varmland  (Suedia), 

s-a înscris şi vizita efectuată în perioada 15-21 mai de preşedintele regiunii care mai deţine 

şi funcţia de consul onorific al Suediei în Republica Ungară. Scopul acestui proiect gândit 

iniţial de partenerii maghiari şi suedezi ulterior afiliindu-ne şi noi, a fost de a discuta 

despre proiecte viitoare europene viabile pentru cei trei parteneri şi de a se întâlni cu 

reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi locale , reprezentanţi din sfera civilă şi nu în 

ultimul rând de a vizita obiective turistice din judeţul nostru şi din judeţul Braşov.                  

CHELTUIELI: 1.500 RON 

 

În perioada 19-22 mai s-a desfăşurat manifestarea ZILELE ŢINUTULUI SECUIESC. 

Aşa cum s-a uzitat la fiecare ediţie, au fost invitaţi partenerii din străinătate pentru a 

participa la manifestarea propriu zisă şi la celelalte acţiuni conexe. Autoguvernarea 

judeţului  Zala din Ungaria a răspuns pozitiv invitaţiei şi a avut prin intermediul 

reprezentanţilor săi o prezenţă activă în diferite momente ale programului.  

CHELTUIELI: 3.165 RON 

 

În perioada 28-30 mai cu ocazia Recrutării Husarilor din judeţul Covasna, husarii în 

colaborare  cu trupe de dans, muzicanţi şi cei dornici să se întoarcă în timpul de glorie a 

acestei elite ostăşeşti şi a obiceiurilor cazone, au participat în cadrul Zilelor Turismului 

Covăsnean  la cea de-a X-a ediţie a Recrutării Husarilor. Manifestarea s-a desfăşurat în 

municipiul Târgu Secuiesc şi a angrenat alte programe legate de creşterea cailor, călărie şi 

relansarea unui tip de turism în care accentul să fie pus pe cal, tovarăş de muncă şi 

relaxare. Relansarea tradiţiilor, aducerea acestor obiceiuri în vatra satelor, reprezintă un 

prilej de a admira ţinuta şi disciplina militară a husarilor şi nu în ultimul rând de a aduce 

buna dispoziţie celor prezenţi .Consiliul Judeţean Covasna împreună cu Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Turismului, Primăria Târgu Secuiesc, Asociaţia Sportivă din Târgu Secuiesc şi 

Fundaţia Csillagőrző au fost organizatorii acestei acţiuni. Dintre partenerii din străinătate 

invitaţi, cei din regiunea Varmland din Suedia au luat parte la toate momentele din 

desfăşurătorul acţiunii. 

 CHELTUIELI: 5.230 RON 

 

Domnul SEMJÉN ZSOLT viceprim ministrul Republicii Ungare, la invitaţia viceprim 

ministrului României domnul Markó Béla a efectuat o vizită în România în perioada 17-20 

iunie. Vizita a debutat la Bucureşti cu întâlniri ale înaltului demnitar maghiar cu 

preşedintele României, cu prim ministrul României, ministrul Turismului şi Patriarhul 

României. După consumarea acestor întâlniri, oaspetele s-a întors în judeţul nostru  unde a 

participat la vernisajul expoziţiei Spaţiu Comun – Moştenire Culturală Comună, ce s-a 
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desfăşurat la Muzeul Naţional Secuiesc, vernisaj urmat de o conferinţă de presă. Împreună 

cu domnia sa din delegaţia maghiară au mai făcut parte ambasadorul republicii Ungare, 

Consulul Ungar la Miercurea Ciuc, directorul Centrului Cultural Maghiar şi alţi demnitari. 

CHELTUIELI: 5.353 RON 

 

În data de 15 iulie s-a desfăşurat un curs organizat în colaborare cu universitatea 

Sapientia din Miercurea Ciuc, Universitatea de vară public relation şi Uniunea PR din 

Ungaria. Organizatorii şi lectorii cursului au organizat un curs axat pe domeniul relaţiilor 

publice adresat cu precădere funcţionarilor publici. Alături de angajaţii consiliului 

judeţean au mai participat şi angajaţi ai altor instituţii publice din municipiul Sfântu 

Gheorghe.   

CHELTUIELI: 950 RON 

 

În cadrul unor întâlniri avute în Budapesta cu înalţi oficiali maghiari, din cadrul unor 

ministere, s-au aflat şi reprezentanţi ai ministerului Justiţiei şi Administraţiei Publice. La 

invitaţia adresată de domnul preşedinte secretarului de stat din ministerul mai sus amintit, 

domnia sa a fost receptiv exprimându-şi gratitudinea pentru invitaţia primită şi asigurând 

totodată deschiderea pentru iniţierea unor proiecte cu administraţia locală şi judeţeană. Ca 

urmare în perioada 29-31 iulie, programul domniei sale a permis o vizită în judeţul nostru 

în cadrul căreia s-a dorit sintetizarea  a cât mai multor propuneri venite să construiască o 

viitoare colaborare.  

CHELTUIELI: 378 RON 

 

În perioada 19-22 august o delegaţie din judeţul Heves din Ungaria a întreprins o 

vizită în judeţul nostru. Vizita s-a înscris pe linia acţiunilor organizate cu scopul 

promovării valorilor culturale distincte dar cu filon comun, din cele două judeţe. Anul 2010 

s-a distins ca anul în care cultura şi-a făcut loc în agenda administraţiilor judeţe. Astfel 

împreună cu oaspeţii a fost organizat un program care a cuprins participarea la programe 

culturale şi religioase.  

CHELTUIELI: 898 RON 

 

În perioada 23-28 august s-a desfăşurat la popasul Setékpatak situat la 7 km de  

localitatea Băţanii Mici, cea de-a VIII-a ediţie a taberei Paprika Jancsi, organizată de 

Asociaţia Bodvaj în parteneriat cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna. Scopul 

organizatorilor a fost de a dezvolta la copii capacităţile de comunicare, de descoperire a 

unor calităţi actoriceşti şi de păpuşari, păstrarea tradiţiilor prin folclor şi literatură, 

generarea unor valori pozitive de viaţă, dezvoltarea simţului civic, stimularea încrederii în 

forţele proprii, necesitatea de autoinstruire şi nu în ultimul rând conştientizarea 

importanţei activităţii de voluntariat. Atelierele au fost organizate pe grupe de vârstă, prin 

rotaţie fiecare copil având posibilitatea să participe la toate segmentele de activităţi. Printre 

cei ce au coordonat activităţile s-au aflat cadre didactice, actori, păpuşari, pictori de mobilă 
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şi artişti plastici. Anul acesta consiliul judeţean a mai invitat copii şi cadre didactice din 

Deva, în cadrul programului de Parteneriat al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, 

pe câştigătoarea concursului internaţional de recitare şi povestire  HETED7ORSZ[G şi pe 

finalistul concursului din Austria. Finala concursului s-a desfăşurat în decembrie 2009 în 

Budapesta  aceasta fiind acţiunea de închidere a anului Benedek Elek. 

CHELTUIELI: 4.640 RON 

 

În cadrul proiectului comun de colaborare cu bibliotecile din judeţele înfrăţite, s-a 

înscris şi vizita directorului bibliotecii judeţene din Veszprém. Domnia s-a şi-a exprimat 

intenţia de a purta discuţii cu conducerea judeţeană precum şi cu directorii instituţiilor de 

cultură, respectiv cu reprezentanţii bibliotecii judeţene Bod Péter. Scopul acestei vizite a 

fost de a organiza un viitor schimb de cărţi, lansare de carte şi extinderea şi diversificarea 

fondului de carte. Perioada vizitei a fost 6-7 septembrie.   

CHELTUIELI: 171 RON 
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PLECĂRI: 

 

 

În data de 16 ianuarie a fost organizat în Eger (Ungaria) cel de al XVII-lea bal al 

judeţului Heves, la care au fost invitaţi reprezentanţii judeţelor înfrăţite. Având în vedere 

faptul că în anul 2010 au fost organizate alegeri locale în Ungaria, probabil și în judeţul 

Heves vor fi operate schimbări la nivelul conducerii Autoguvernării, acest eveniment a fost 

considerat un bun prilej de evocare a evenimentelor, programelor şi proiectelor cooperării 

judeţelor înfrăţite din ultimii ani.  

La acest eveniment judeţul Covasna a fost reprezentat de un consilier județean, 

preşedintele Comisiei Relaţii externe, relaţii cu instituţii europene şi programe 

transnaţionale și de un consilier, responsabil pentru cooperarea între judeţele Heves – 

Covasna – Värmland. 

Tot cu acest prilej au fost returnate Muzeului Cetate din Eger materialele expoziţiei: 

opera literară a scriitoarei suedeze Selmei Lagerlöf de la Muzeul Naţional Secuiesc. 

CHELTUIELI:  Diurnă :105 EUR 

Alte cheltuieli: 550 RON 

 

Primarul localității Trebesing din Austria a trimis arhitectului șef o invitație de a 

participa la o prezentare ocazionată de inaugurarea sistemului solar de iluminare stradală. 

Cu siguranță orice modalitate de furnizare de energie neconvențională ce poate fi pusă în 

slujba unei comunități este un subiect incitant ce ar putea fi implementat și la noi. Pornind 

de la acest argument prezența arhitectului șef la această inaugurare în perioada 20-23 

ianuarie s-a considerat a fi oportună. 

CHELTUIELI:  Diurnă: 105 EUR 

 

 Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia Autoguvernării Judeţului Veszprém de 

a participa împreună cu partenerii francezi, reprezentanţi ai Consiliului General al 

Departamentului Maine-et-Loire la şedinţa consultativă privind stabilirea programelor 

comune de colaborare pe anul 2010-2011. 

Conform articolului 3 al Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna 

(România), Departamentul Maine-et-Loire (Franţa) şi Adunarea Generală a Judeţului Veszprém, 

acţiunile angajate de părţi vor face obiectul unei fişe tehnice definind modalităţile de 

realizare. Protocolul de colaborare în triparteneriat îşi încheie valabilitatea la începutul 

acestui an, semnatarii luând decizia prelungirii acestuia cu încă trei ani. 

Conform programului, pe lângă discuţiile privind domeniile de activitate, va avea loc 

şi semnarea noului protocol de colaborare între judeţele Veszprém, Maine-et-Loire şi 

Covasna. Părţile semnatare vor conveni şi asupra întăririi colaborării prin prisma 

identificării şi accesării posibilităţilor de finanţare oferite de diferite proiecte europene, 

pentru organizarea unor schimburi de experienţă şi know-how, precum şi însuşirea 
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bunelor practici. În această ordine de idei părţile sprijină pregătirea şi depunerea unor 

proiecte Comenius privind colaborarea interşcolară şi elaborarea unor proiecte finanţate 

prin intermediul programului comunitar: Tineret în Acţiune (Youth in Action). 

Din delegaţia consiliului judeţean au făcut parte preşedintele consiliului județean și 

un consilier relaţii externe. Deplasarea a avut loc în perioada 8-12 februarie. În ziua de 9 

februarie a fost programată o întâlnire cu fostul primar al oraşului Veszprém, actualmente 

secretar de stat în cadrul Ministerului Protecţiei Mediului şi Apei, legată de consultarea în 

întocmirea unui proiect de mediu regional. 

CHELTUIELI:   Diurnă:  252 EUR 

Transport: 25.000 HUF 

 

 Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna este unul dintre 

promotorii dezvoltării sustenabile a turismului covăsnean. Calendarul de manifestări al 

acestei asociaţii cuprinde participarea la numeroase manifestări şi expoziţii turistice, 

acestea fiind mijlocul de comunicare cu cel mai mare impact în crearea unui marketing 

turistic pentru atragerea turiştilor, dar şi a potenţialilor investitori în infrastructura 

turistică a judeţului. 

Prima în seria de expoziţii turistice anuale a fost expoziţia internaţională de turism de 

la Budapesta, organizată sub genericul Utazás 2010, în perioada 4-7 martie , unde judeţul 

Covasna a fost prezent cu un stand expoziţional, organizat în parteneriat cu judeţul 

Harghita.   

CHELTUIELI: Diurnă:  210 EUR  

Transport: 25.000 HUF   

 

Ca referință de bază a democrației, Congresul Autorităților Locale și Regionale 

(CPLR) este un forum pentru schimb și dialog în care toți membrii săi să poată îndeplini 

obligații și provocări la care sunt expuși tot mai mult. Ședințele oferă o oportunitate de a 

discuta și publica activitățile efectuate de Congres, prin diversele sale organisme 

subordonate și de a adopta textele ce urmează a fi trimise la Comitetul de Miniștri și 

adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și la autoritățile statelor membre. În 

cadrul acestor întâlniri Consiliul Județean Covasna a primit oferta de a prezenta valorile 

județului Covasna în cadrul unei expoziții organizată în perioada 17 martie - 11 iunie. La 

închiderea lucrărilor congresului se uzitează ca o regiune sau un stat să organizeze o după 

amiază. Programul a fost liber, fiecare încercând ca într-un timp cât mai scurt să prezinte 

lucruri specifice zonei prezentate. Am fost onorați de propunerea venită prin care ni se 

oferea oportunitatea de a organiza o zi dedicate județului nostrum. Manifestarea s-a 

organizat sub motto-ul Covasna pur autentic. Standul expoziției a fost o construcție de lemn 

în care au fost expuse fotografii reprezentative, celor prezenți li s-au oferit materiale 

promoționale și au fost serviți cu apă minerală, vin, palinkă și pogăcele. 
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Delegația oficială ce a reprezentat județul nostru a fost compusă din vicepreședinți, 

consilieri județeni, consilieri din cadrul Biroului Relații Externe și artistul creator al 

expoziției.  

CHELTUIELI:   Diurnă: 1.981 EUR 

  Cazare: 3.576 EUR 

  Transport: 4.884 EUR +120.000 HUF 

 

În perioada 22-24 martie, pentru al doilea an consecutiv, în Bruxelles a fost organizată 

manifestarea AQUA TANSILVANIE având ca scop promovarea apelor minerale din 

județul Covasna. Dintre apele minerale îmbuteliate în județul nostru au fost prezentate 

ROUA MUNȚILOR cu două sortimente: plată și forte, VÎLCELE, BIBORȚENI și BODOC, 

acestea din urmă prezentând doar ape carbogazoase. 

Din partea instituției noastre, un consilier din cadrul Serviciului Managementul 

Proiectelor a fost delegat să participe la această acțiune. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 105 EUR 

  Transport: 44 RON 

 

În perioada 26-28 martie Liceul József Attila din localitatea Makó din județul 

Csongr{d Ungaria a organizat un concurs internațional de matematică pentru elevii 

claselor a XI-a. Județele invitate, printre care și județul nostru au participat cutrei elevi și 

un profesor însoțitor de specialitate. Elevii selecționați au fost din Colegiul Székely Mikó și 

Liceul Mikes Kelemen din municipiul Sfântu Gheorghe și din Liceul Nagy Mózes din 

Târgu Secuiesc. La solicitarea Fundației Székely Mikó consiliul județean a asigurat 

transportul competitorilor. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 140 EUR 

Transport: 315 RON 

 

În spiritul cooperării culturale şi interinstituţionale, consiliul județean a primit 

invitația Direcțiunii Muzeelor Județene și anume din partea Muzeului Laczkó Dezső din 

Veszprém de a organiza  expoziţia Istoria vestimentară a familiilor burgheze din Tg. 

Secuiesc (1875-1950). Această expoziție aparține Muzeului Național Secuiesc și se află în 

colecția Muzeului breslelor din Târgu Secuiesc. Între Muzeul Național Secuiesc și Muzeul 

Laczkó Dezső Veszprém există un parteneriat de colaborare încă din anul 2003 în baza 

căruia cele două instituții muzeistice au organizat numeroase expoziții, seminarii și ateliere 

științifice. Perioada în care va fi expusă expoziția va fi 26 martie — 29 august în două 

localități din județ și anume orașul V{rpalota și Veszprém. Deschiderea oficială a avut loc 

în data de 29 martie, la care a participat și domnul președinte însoțit de directorul 

Muzeului Breslelor din Târgu Secuiesc și doi muzeologi organizatori ai expoziției.   

CHELTUIELI:   Diurnă: 104 EUR 

Transport: 20.000 HUF   

 



 10 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la cea de a XVII-lea 

Expoziţie şi târg turistic al judeţului J{sz-Nagykun-Szolnok din Ungaria, organizată în 

perioada 9-10 aprilie la Szolnok. Această expoziţie a fost un eveniment important în 

dezvoltarea şi promovarea turismului regional, oferind totodată posibilitatea judeţelor 

partenere din străinătate - Covasna şi Harghita din România, Asti din Italia şi Bielsko din 

Polonia - de a prezenta serviciile şi ofertele turistice autohtone prin intermediul unui stand 

de prezentare. 

Această invitaţie se înscrie în şirul de evenimente pe care conducerea judeţului J{sz-

Nagykun-Szolnok le pregăteşte împreună cu judeţul Covasna, scopul acestora fiind 

înlesnirea unui parteneriat între cele două judeţe. Domeniile de cooperare pe care cele 

două judeţe intenționează să-și axeze parteneriatul sunt cele culturale, educaţionale și cel 

al turismului.  

La acest eveniment Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un consilier 

judeţean şi un referent din cadrul Direcţiei Juridice. 

CHELTUIELI:   Diurnă:  210 EUR  

Transport: 405 RON 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost invitat să participe la o consfătuire 

intitulată Situaţia minorităţilor de peste hotare în oglinda alegerilor parlamentare 2010 din 

Ungaria. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Pro Minoritate în perioada 11-12 aprilie 

2010, la Budapesta.  

CHELTUIELI:  Diurnă: 273 EUR 

Cazare: 294 EUR 

Transport:  10.000 HUF   

 

 Asociația Elevilor din Sfântu Gheorghe a primit o invitație din partea Universității 

Eötvös Loránd din Budapesta de a participa la concursul de futsal Cupa Universităților 

organizat în perioada 5-7 mai. La solicitarea membrilor echipei, domnul președinte a 

aprobat sprijinirea prin asigurarea transportului. 

 CHELTUIELI:   Diurnă: 105 EUR 

  Transport: 30.000 HUF 

 

 Secretarul Consiliului Judeţean Covasna și un consilier din cadrul Direcţiei Juridice 

au fost invitaţi la Conferinţa Naţională a Centrului de Protecţie a Copilului organizată în 

judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén în perioada 11-12 mai în localitatea Miskolc.  

Tema conferinţei a fost: Adopţia, a doua Șansă. Materialul prezentat în cadrul conferinței de 

către delegația noastră s-a numit: Procesul și practica adopției în România. 

Prezența domnului secretar la această acțiune a fost bine venită domnia sa având şi 

calitatea de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului și în această dublă calitate a 

fost cea mai indicată persoană să reprezinte judeţul Covasna la această conferinţă.   

CHELTUIELI:   Diurnă:  210 EUR 
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Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia Adunării Generale a Regiunilor 

Europene (ARE) şi a Departamentului General de Catalunya de a participa la conferinţa 

tematică legată de problematica alcoolului – răspunsuri regionale privind prevenirea 

daunelor cauzate de alcool. Totodată în cadrul acestei manifestări a fost organizată şi 

sesiunea plenară de primăvară a Comitetului pentru politici sociale şi sănătate publică din 

cadrul ARE, unde au fost prezentate cele mai noi proiecte şi activităţi legate de serviciile 

sociale şi sănătate publică. Manifestarea a avut loc în Barcelona, în perioada 11-13 mai. 

De asemenea este de menționat faptul că momentan consiliul judeţean deţine un 

proiect predat în cadrul Programului pentru sănătate 2008-2013 al Comisiei Europene, în 

parteneriat cu alte 9 ţări. Proiectul este legat de îmbunătăţirea politicii decizionale de 

sănătate, analiza bunelor practici şi transferul de cunoştinţe din ţările UE, precum şi 

efectuarea unui model de bază conţinând etapele luării deciziilor politice. 

 Consiliului Judeţean Covasna a fost reprezentat la acest eveniment de un consilier 

județean, preşedintele Comisiei pentru relaţii externe, relaţii cu instituţiile europene şi 

programe transnaţionale, membru activ în comisia socială şi cel al reţelei e-he@th al ARE. 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o organizaţie independentă a regiunilor şi cea 

mai largă reţea de cooperare interregională din toată Europa, reprezentând 270 regiuni din 

33 de ţări şi 13 organizaţii interregionale. Consiliul Judeţean Covasna este membru ARE 

din 1997. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 105 EUR 

  Transport: 912 RON  

  Cazare: 279 EUR 

  Asigurare medicală: 23 RON 

 

În data de 22 mai s-a organizat la Kiskunfélegyh{za concursul tradiţional de mustaţă 

Kunsági Bajuszfesztivál.  Având în vedere că în cadrul Zilelor Sf. Gheorghe a fost 

organizat şi în judeţul nostru un asemenea concurs, câştigătorii acestuia — respectiv 

preşedintele Consiliului Judeţean Covasna – au fost invitaţi să participe la evenimentul din 

Ungaria.  

Judeţul Covasna a fost reprezentat în concurs de patru persoane, câştigătoare ale 

concursului de mustaţă din regiunea noastră împreună cu un consilier judeţean şi un 

referent din cadrul Direcţiei Juridice în calitate de însoţitori ai concurenților.  

CHELTUIELI:   Diurnă: 210 EUR  

Transport: 20.000 HUF   

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia Universităţii 1 decembrie 1918 din Alba 

Iulia în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Berufsforderungswerke e. 

V. des Bauindustrieverbandes Berlin de a participa la vizita de studiu – formarea profesională 

pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul partenerilor sociali, care a avut loc în 

perioada 22-30 mai în Berlin, Landul Brandenburg din Germania, land înfrăţit cu Regiunea 

Centru, din care face parte şi judeţul Covasna. 
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 Această vizită şi schimbul de experienţă au fost organizate în cadrul proiectului 

Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru, 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul principal al proiectului îl constituie 

consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional pentru îmbunătăţirea 

corelării ofertei învăţământului profesional şi cel superior cu cererea pieţei muncii, în 

scopul creşterii ocupării şi asigurării coeziunii economice şi sociale în Regiunea de 

Dezvoltare 7 Centru. 

 Din partea consiliului judeţean, la acest program a participat un membru din grupul 

ţintă al proiectului, consilier în cadrul Compartimentului Învăţământ, Cultură, Sănătate, 

Relaţii cu O.N.G, iar costurile aferente vizitei au fost asigurate din bugetul proiectului. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 140 EUR 

Asigurare medicală: 28 RON (9 zile) 

 

Consiliul Judeţean Covasna a fost invitat la Întâlnirea internaţională a elevilor pentru 

protecţia mediului, proiect organizat şi finanţat de către EGT şi Mecanismul Financiar 

Norvegian la Berekfürdő (HU), în perioada 25-30 mai . 

 Întâlnirea s-a adresat și a fost organizată pentru elevii claselor VII-VIII, iar fiecare 

partener de proiect este invitat să participe la program cu trei elevi şi un profesor însoţitor. 

Scopul proiectului este sensibilizarea tinerei generaţii fată de problemele de mediu si față 

de resursele limitate de apa și gestionare a deşeurilor. 

Consiliul Judeţean Covasna a contactat Asociaţiei Csillagőrző în activitatea căreia 

protecţia mediului înconjurător are un rol important şi împreună au desemnat participanţii 

și anume elevi ai Şcolii Generale Cecz J{nos din Ghidfalău.  

Conform art. 4, alin. (1) şi art. 16, alin. (2) din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi 

şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Covasna 

poate trimite în străinătate şi salariaţi ai altor instituţii publice, precum şi alți specialişti cu 

care s-au încheiat convenţii civile de prestări servicii în condiţiile legii. Acest lucru a fost 

aprobat şi de către plenul Consiliului Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 36/2010.  

Deplasarea s-a efectuat cu trenul, consiliul judeţean suportând în condiţiile legii 

cheltuielile legate de acest transport. 

CHELTUIELI:   800 RON 

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la o vizită de studiu în 

judeţul Veszprém (HU), organizată de Asociaţia Administrativă pentru Managementul 

Integrat al Deşeurilor din Regiunea Balaton de Nord. Această regiune a câştigat un proiect 

european finanţat prin Fondul de Coeziune pentru implementarea unui sistemului integrat 

de management al deşeurilor, care este funcţională începând cu 1 ianuarie 2011. 

La acest program Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de doi consilieri 

judeţeni şi un consilier având calitatea de manager de proiect în cadrul Unităţii de 
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Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Covasna. 

Consiliul Judeţean Covasna, în parteneriat cu cele 44 de localităţi ale judeţului deţine 

un proiect predat în valoare de 25 de milioane de euro pentru implementarea unui astfel 

de sistem. Investiţiile propuse în proiect sunt construirea unui Centru de management 

integrat al deşeurilor cu depozit ecologic, o staţie de sortare reciclabilă, una de compostare 

a deşeurilor organice şi o staţie de transfer pentru zona Tg. Secuiesc, inclusiv containere şi 

autovehicule pentru transfer.  

Județul Covasna a fost primul județ din țară unde au fost închise toate depozitele de 

deșeuri. În locul acestora urmează să se construiască în localitatea Leț un Centru de 

management care va corespunde cerințelor normelor europene. Anterior derulării 

proiectului s-a considerat foarte importantă participarea specialiştilor şi a factorilor de 

decizie la acest schimb de experienţă pentru a vedea în practică funcţionarea şi 

implementarea unui astfel de sistem. Deplasarea s-a făcut în perioada 30 mai – 2 iunie.  

CHELTUIELI:   Diurnă: 420 EUR   

Transport: 30.000 HUF 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost invitat să participe la şedinţa festivă 

a Parlamentului Ungar organizat în data de 4 iunie și la comemorările organizate în 

localitatea Csetény, județul Veszprém. Totodată domnul preşedinte a mai avut întrevederi 

cu membrii noului Guvern al Republicii Ungare.  

Tot în această perioadă s-a organizat manifestarea Galop Naţional, un concurs şi 

festival menit să întărească imaginea ţării, un omagiu adus istoriei şi tradiţiilor de naţiune 

de călăreţi. La acest eveniment au participat şi concurenţi din judeţul Covasna, 

reprezentând localităţile Sf. Gheorghe şi Zăbala. Deplasarea s-a făcut în perioada 3-7 iunie.  

CHELTUIELI:   Diurnă:  329 EUR 

Cazare: 1.010 RON 

Transport: 10.000 HUF 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a primit cererea depusă de dl. G{l Zsolt, 

sportiv de performanţă, campion naţional la pescuit cu musca artificială din 2006, de a co-

finanţa participarea sa la Campionatul Mondial organizat în oraşul Lesko, Polonia, în 

perioada 14-21 iunie. Pornind de la ideea sprijinirii tinerilor talentaţi, care pe lângă faptul 

că reprezintă România, reprezintă implicit şi judeţul Covasna, consiliul judeţean şi-a 

asumat achitarea cheltuielilor de deplasare din costul total de 2000 de euro. 

CHELTUIELI:   Transport (combustibil): 528 RON  

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia Autoguvernării Judeţului Zala de a 

participa la un schimb de experienţă în domeniul turismului în perioada 22-24 iunie 

organizat la Gyenesdi{s. Schimbul de experienţă se axează pe cunoaşterea modului de 

implementare a managementului destinaţiei turistice în judeţul Zala.  
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Delegaţia judeţului Covasna a avut în componență şase persoane, cu activitate în 

sectorul de turism. Intenția acestei participări a fost de a introduce în ofertele turistice ale 

partenerului maghiar și a destinaţiilor turistice din judeţul nostru. Din partea Consiliul 

Judeţean Covasna au făcut parte din delegaţie un consilier din cadrul Compartimentului 

Relaţii Externe şi un referent din cadrul Direcţiei Juridice. 

Totodată un consilier din cadrul  Centrului de Informare EUROPE DIRECT, a 

participat la Budapesta la un workshop organizat de  Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT din judeţul Pest, cu tema strategii de comunicare, mişcări civile, compararea 

reţelelor sociale ale statelor din estul şi centrul Europei. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 350 EUR  

Transport: 30.000 HUF   

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia Autoguvernării 

Judeţului Csongr{d de a participa la cea de-a IV-a ediţie a Întâlnirii Arcaşilor din Bazinul 

Carpatic, care s-a desfășurat în perioada 26-27 iunie  în Parcul Istoric Naţional de la 

Ópusztaszer, situat lângă oraşul Szeged. 

 La această acţiune consiliul judeţean a fost reprezentat de doi arcaşi din cadrul 

Asociaţiei Csillagőrző, aceştia pregătindu-se pentru concursurile cu arc, reprezentând 

acest sport legat de turismul tradiţional, ce se  practică şi în judeţul Covasna. Sportul, 

respectiv turismul de echitație este un tip de turism ce poate fi funcțional și în județul 

nostru, constatându-se în ultima vreme un interes major din partea turiștilor de a participa 

la diferite activități legate de echitație sau sporturi călare. Numeroase pensiuni agro-

turistice au început să organizeze evenimente având ca centru de interes calul. Pentru 

locuitorii Ținutului Secuiesc păstrarea tradițiilor legate de arta arcașilor, de tradițiile 

ancestrale ale poporului maghiar care s-au împletit cu călăria, ca mod de viață, ridicată la 

rang de artă, respectul pentru cal reprezintă o ocazie de a fi alături de alți participanți din 

regiunile istorice ale Ungariei  și alături de delegații din țări care de asemenea sunt 

recunoscute pentru tradiții legate de călărie. Totodată ei participă – împreună cu alți  2000 

de arcaşi - la momentul festiv al manifestării, numit Ploaie de săgeţi. În cadrul programului 

reprezentanţii asociaţiei au împărţit materiale promoţionale legate de  turismul cultural 

precum și pliante cu programul evenimentelor din judeţul Covasna. 

CHELTUIELI:   Transport (combustibil): 396 RON  

 

 În continuarea vizitei, domnul preşedinte a onorat invitaţia primită de la Uniunea 

Maghiară a Autorităţilor Administrative de a participa la Întâlnirea Primarilor Maghiari 

de Pretutindeni, ce s-a desfăşurat în perioada 27-28 iunie, la Gödöllő, judeţul Pest. La 

această manifestare pe lângă primarii oraşelor şi ai satelor, au fost invitaţi preşedinţii 

autoguvernărilor şi județelor din Ungaria şi de peste hotare. La conferinţă  au fost invitaţi 

să susţină prelegeri şefi de stat, foşti şi actuali miniştri şi secretari de stat, specialişti în 

administraţie, precum şi edili ai oraşelor şi judeţelor cu merite recunoscute în 

managementul unor programe, proiecte pilot şi bune practici în domeniul administraţiei. 
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 Fiind aproape de judeţul înfrăţit Zala, domnul preşedinte și-a continuat programul cu 

o vizită oficială  în acest judeţ unde în cadrul întâlnirilor organizate de gazdă a discutat 

posibilităţile de cooperare în viitor dintre cele două judeţe, după  alegerile locale din 

octombrie, respectiv după alegerea în Parlamentul Maghiar a preşedintelui şi a 

vicepreşedintelui Autoguvernării Judeţului Zala. Această vizită s-a desfăşurat în perioada 

28 iunie-1 iulie. 

 CHELTUIELI:   Diurnă:  168 EUR 

Transport:  35.000 HUF   

 

 Secretarul general al Consiliului Judeţean Covasna a primit invitaţia omologului său 

de la Autoguvernarea  Judeţului Veszprém de a participa în perioada 5-8 iulie 2010 la o 

vizită de studiu în judeţul înfrăţit, pentru a cunoaşte Centrul Social Creşă, respectiv noul 

sistem instituţional pentru protecţia copilului, înfiinţat ca urmare a reorganizării şi 

comasării mai multor instituţii cu activitate în domeniul social din judeţ. 

La această vizită a participat secretarul general și un consilier din cadrul 

Compartimentului de Autoritate Tutelara și Probleme Sociale.   

CHELTUIELI:   Diurnă:  175 EUR 

Transport: 20.000 HUF 

 

 Pornind de la bunele relații de colaborare dintre Regiunea Centru și Landul 

Brandenburg precum și pentru a răspunde vizitelor oficiale efectuate de înalți 

reprezentanți ai Landului în regiunea noastră, Primul Ministru al Landului Brandenburg 

și-a manifestat intenția de a invita reprezentanți ai Regiunii Centru 7 la o vizită de lucru 

desfășurată în perioada 5-9 iulie. Conducerea consiliului județean l-a desemnat pe 

președintele comisiei de dezvoltare a afacerilor, comerț, turism, dezvoltare rurală, 

agricultură și silvicultură să reprezinte județul nostru la această acțiune. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 105 EUR 

     Cazare: 210 EUR 

     Transport: 490 EUR 

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia Autoguvernării Judeţului Baranya de a 

participa la Tabăra Internaţională Limes, organizată în localitatea Dunaszekcső, judeţul 

Baranya, în perioada 13-18 iulie. 

Organizarea acestei tabere s-a făcut la iniţiativa mai multor țări europene care au 

propus ca limesul (liniile de fortificaţii) ale Imperiului Roman să fie recunoscute ca sit și să 

fie incluse în patrimoniul universal, protejat de UNESCO. 

Primăriile şi ONG-urile din localităţile Dunaszekcső şi Dunafalva au fost 

organizatorii celei de a VI-a ediţii, patronate de arheologii şi cercetătorii limesului roman 

de pe teritoriul Ungariei. 
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Judeţul Covasna a fost reprezentat şi anul acesta de un grup de 10 elevi din clasele V-

VII din cadrul Grupului Şcolar Baróti Szabó D{vid din Baraolt. Elevii au fost însoțiți de 

profesoara de limbă şi literatura maghiară şi română. 

 Acest program se încadrează în cooperarea dintre judeţele Covasna şi Baranya, copiii 

covăsneni fiind participanţi permanenţi de 4 ani în această tabără, în fiecare an fiind 

selectaţi elevi aparţinând unor şcoli dintr-unul din oraşele din judeţ. 

 CHELTUIELI:   Transport: 2.700 RON 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a primit cererea dl. Pászka Lehel de a 

sprijini participarea sa la festivalul „Reevocare romană”, care a avut loc în perioada 17-18 

iulie, în cartierul istoric al oraşului italian Aquileia, al cărui castel a fost cucerit de regele 

Attila, în urma unui asediu de 3 luni. Şcoala de Arcaşi Călare Kassai şi-a propus 

comemorarea acestui eveniment istoric, prin organizarea unei tabere pentru evocarea şi 

prezentarea asediului, la care vor participa aproximativ 40 de arcaşi din Bazinul Carpatic. 

Singurul reprezentant şi membru din Transilvania al acestei şcoli este dl. P{szka Lehel, 

reprezentantul Asociaţiei Vinca Minor, fiind acceptat în această şcoală prestigioasă anul 

trecut. 

 Şcoala de Arcaşi Călare Kassai a fost înfiinţată în urmă cu 20 de ani, ca asociaţie 

mondială şi are ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiilor legate de trasul la țintă cu arcul 

din alergarea calului şi dezvoltarea acestuia ca sport, școala fiind una din cele mai 

prestigioase instituţii în domeniu. 

 CHELTUIELI:   Diurnă: 105 EUR 

     Transport (combustibil): 334,44 RON  

 

 Printre domeniile prioritare ale protocolului de colaborare pentru perioada 2010- 2013 

între judeţele Veszprém, Maine-et-Loire şi Covasna se găsesc cele destinate tinerilor şi 

sportului. Programul privind organizarea unei tabere de baschet pentru tineri a fost lansat 

în urmă cu doi ani şi a fost găzduit pe rând de  regiunea Maine-et-Loire din Franța şi 

județul Covasna organizarea pentru anul 2010 revenind partenerului maghiar. Tabăra de 

baschet juniori a fost organizată în perioada 26 iulie – 2 august în localitatea Alsóörs, 

judeţul Veszprém.  

 Din partea judeţului Covasna la acest program au participat două echipe de juniori, 

fete şi băieţi, în total 12 sportivi legitimați la Clubul Sportiv Şcolar, antrenorul echipei, 

profesorul de sport şi directorul Clubului Sportiv Şcolar. Din partea consiliului județean a 

însoțit delegația un consilier din cadrul Compartimentului de Relaţii Externe. 

 CHELTUIELI:  Diurnă : 91,84 EUR 

Transport: 3.500 RON 

 

Asociaţia artiştilor plastici din Värmland a organizat în perioada 6—15 august 2010 

un Simpozion Artistic Internaţional în Årjäng, Suedia. Simpozioane artistice similare au 

mai fost organizate şi de către Uniunea Artiştilor Plastici din Finlanda, Ungaria şi România 
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înlesnind participarea artiştilor suedezi și finlandezi în tabăra de vară a artiştilor în 2007, 

organizată în judeţul Covasna sub egida cooperării internaţionale pe plan cultural şi 

artistic.  

La simpozionul din Suedia au participat mai mult de 200 de artişti din Finlanda, 

Danemarca, Lituania, Bulgaria, Ungaria şi România. La sfârşitul simpozionului lucrările 

expuse au fost editate sub formă de catalog . 

Pentru reprezentarea judeţului Covasna au fost aleşi cinci artişti plastici membri ai 

Fundaţiei Muzeului Naţional Secuiesc. Consiliul Judeţean Covasna a suportat cheltuielile 

de deplasare şi diurnă pentru doi artişti.  

Conform art. 4, alin. (1) şi art. 16, alin. (2) din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi 

şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Covasna 

poate trimite în străinătate şi salariaţi ai altor instituţii publice, precum şi alte specialişti cu 

care s-au încheiat convenţii civile de prestări servicii în condiţiile legii. În cazul persoanelor 

prevăzute la alin. mai sus amintit, cheltuielile de diurnă şi deplasare aferente se suportă de 

către consiliul judeţean. 

 Acest lucru a fost aprobat şi de către plenul Consiliului Judeţean Covasna prin 

Hotărârea nr. 36/2010. Această deplasare s-a regăsit şi în Programul cadru de relaţii externe al 

Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010, aprobat prin hotărârea amintită mai sus. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 315 EUR 

Transport: 2.458 RON 

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia de a participa la Congresul IMA, 

organizat de către Asociaţia Internaţională de Mineralogie, în perioada 16-20 august la 

Budapesta, respectiv la întâlnirea bianuală a geologilor maghiari, HUNGEO 2010, 

organizată tot în această perioadă în Szombathely. 

Congresul IMA se organizează o dată la 4 ani, iar HUNGEO o dată la 2 ani, ambele 

manifestări  reprezentând „summitul” celor mai importante şi prestigioase întâlniri ale 

specialiştilor din domeniu. Cu această ocazie, judeţele din Regiunea 7 Centru – Covasna, 

Harghita şi Mureş – toate trei cu potenţial bogat în mineralogie, atât din punct de vedere 

geologic cât şi acvatic, şi-au asumat editarea unei cărţi pe această temă, la închiderea 

lucrărilor congresului. 

O dată cu popularizarea valorilor turistice şi geologice unice ale regiunii, a avut loc şi 

lansarea oficială a cărţii „Mineralogy of Székelyland”, lansare organizată  în cadrul acestei 

manifestări. 

Consiliul judeţean a fost reprezentat de un consilier din cadrul Serviciului 

Managementul Proiectelor, el însuşi geolog de profesie şi co-autor al cărţii. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 131.25 EUR 

Transport: 485,78 RON + 4.290 HUF 

Taxă participare: 18,750 HUF 
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Autoguvernarea Judeţului J{sz-Nagykun-Szolnok în parteneriat cu reprezentanţii 

judeţelor şi localităţilor înfrăţite din Finlanda, Polonia, Anglia, Franţa, Italia, Estonia şi 

România a câştigat un proiect cultural, intitulat FOLKDANCENET, care s-a derulat în 

perioada 23-26 septembrie,  în oraşul Szolnok.  

Programul a cuprins un eveniment folcloric, prin intermediul căruia s-a oferit 

posibilitatea prezentării dansurilor populare tradiţionale și lansarea cooperării 

interculturale. Sunt considerate a fi extrem de importante atât recunoaşterea cât si 

conştientizarea diferenţelor şi identităţilor dintre culturi, încercând să se realizeze o 

îmbogăţire a dialogului intercultural. Procesul de integrare europeană presupune, în mod 

evident și existenţa diferitelor forme de dialog. Extinderea Uniunii Europene reprezintă o 

oportunitate de cunoaştere a culturii diferitelor ţări şi o încercare de înţelegere reciprocă, 

dincolo de avantajele economice.  

Judeţul Covasna la festival a fost reprezentat de ansamblul de dans şi de muzică 

populară Perkő din Sânzieni, format din 14 persoane. Membrii ansamblului au prezentat 

dansuri tradiţionale, au participat la workshopuri au susținut un material despre judeţ și 

au distribuit materiale promoţionale despre turismul cultural din judeţul nostru.  

CHELTUIELI:  Diurnă: 156 EUR  

Transport: 855,4 RON 

 

În cadrul protocolului de colaborare dintre judeţele Zala (H) şi Covasna, Consiliul 

Judeţean Covasna şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Covasna au fost invitate la un 

schimb de experienţă în perioada 24-27 septembrie organizat în localitatea Zalaegerszeg.  

Schimbul de experienţă dintre Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) 

Covasna şi instituţia omoloagă din judeţul Zala este deja o continuare a  altor acțiuni 

comune desfășurate între cele două instituţii. În programul vizitei au fost incluse 

prezentări şi discuţii privind modul de organizare şi funcţionare a celor două instituţii și 

transmiterea experienţei legate de modul de  operare a sistemului Schengen.  

Delegaţia judeţului Covasna i-a avut în componență pe prefectul judeţului Covasna, 

un consilier judeţean , preşedinte ATOP – Covasna, un inspector ATOP, iar din partea 

Inspectoratului de Poliție  membrii ATOP. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 78 EUR 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost primit invitat să participe la Gala 

internaţională a programului FOLKDANCENET Forever, organizat la Szolnok - Ungaria, 

în data de 25 septembrie. 

Autoguvernarea Judeţului J{sz-Nagykun-Szolnok în parteneriat cu reprezentanţii 

judeţelor şi localităţilor înfrăţite din Finlanda, Polonia, Anglia, Franţa, Italia, Estonia şi 

România a câştigat un proiect cultural, intitulat Folkdancenet, care s-a derulat în perioada 

23-26 septembrie 2010. Programul a cuprins momente folclorice, spectacole de dans 

tradiţional. La festival judeţul Covasna a fost reprezentat de ansamblul de dans şi de 
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muzică populară Perkő din Sânzieni, iar la spectacolul de gală a participat şi domnul 

preşedinte. 

În data de 27 septembrie la Medes în judeţul Zala s-a anunţat oficial legalizarea 

distilării ţuicii în Ungaria. Pentru prepararea ţuicii autohtone, producătorul trebuie să se 

înregistreze legal şi trebuie să îndeplinească standardele de igiena si protecţie ale 

consumatorului. Acestea sunt măsuri pe care Uniunea Europeana le ia pentru a împiedica 

producerea alcoolului pe piaţa neagra. La evenimentul organizat în judeţul înfrăţit dl. 

preşedinte a ţinut o prelegere despre tradițiile legate de  fierberea ţuicii în Ţinutul Secuiesc.  

În continuarea călătoriei, în data de 28 septembrie la invitaţia emisiunii Átjáró a 

Televiziunii Maghiare, preşedintele a participat la o înregistrare studio la sediul 

televiziunii aflat la Budapesta.   

Conform prevederilor HG. nr. 518/1995, modificată cu HG. nr. 741/2004, se calculează 

următorul barem: 

CHELTUIELI:   Diurnă: 168 EUR 

Cazare: 1102,88 RON 

 

Asociaţia pentru Tineret din Kiskunfélegyh{za din Ungaria, a organizat în perioada 

27 septembrie – 3 octombrie un training intitulat „Democraţie – Practică”. La acest 

eveniment au fost invitaţi opt tineri din judeţul Covasna. 

Scopul trainingului l-a constituit promovarea cetăţeniei europene active, a solidarităţii şi 

toleranţei în rândul tinerilor respectiv a învăţării non-formale şi dialog intercultural. 

Participanţii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu democraţia în practică.  

La acest program Consiliul Judeţean Covasna a fost reprezentat de un inspector de 

specialitate din cadrul Serviciului Administrativ Gospodăresc şi Patrimoniu și un consilier 

din cadrul Cabinetului Preşedintelui, iar ceilalţi şase tineri sunt membrii ai Asociaţiei 

Tinerilor din Judeţul Covasna. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 234 EUR 

 

 Una dintre priorităţile politicii externe a judeţului nostru o reprezintă dezvoltarea  

parteneriatelor existente, intensificarea relaţiilor de colaborare cu regiunile Uniunii 

Europene, precum şi cunoaşterea experienţelor şi practicilor internaţionale. Un obiectiv 

important îl constituie facilitarea relaţiilor de parteneriat între diferite instituţii şi asociaţii 

din judeţ şi parteneri din judeţele şi oraşele înfrăţite. Conform acestei „strategii” am iniţiat 

redactarea unor proiecte Comenius între diferite şcoli şi grădiniţe din judeţul nostru, 

respectiv instituţii de învăţământ din Ungaria, Franţa şi Suedia.  

 În urma manifestărilor organizate cu ocazia comemorării centenarului Benedek Elek 

în toamna anului trecut, conducătorii instituţiilor de educaţie s-au întâlnit, iar în primăvara 

anului următor Grădiniţa de copii Benedek Elek din Eger (judeţul înfrăţit Heves din 

Ungaria) a şi iniţiat stabilirea unui parteneriat cu Grădiniţa de copii Benedek Elek din Sf. 

Gheorghe. În perioada 29 septembrie – 02 octombrie, grădiniţa din Sf. Gheorghe a fost 
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invitată să participe la o vizită de studiu în Eger, participând totodată la serbările 

grădiniţei, organizate în fiecare an în ziua de naştere a scriitorului Benedek Elek. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 39,36 EUR 

 

Consiliul Judeţean Covasna a fost invitat să participe la un schimb de experienţă şi la 

Conferinţa Internaţională, având ca temă mofetele şi turismul balnear. Manifestările s-au 

desfășurat în perioada 24-25 septembrie în localitatea Mátraderecske – judeţul Heves, 

Ungaria.  

Localitatea M{traderecske fiind singura din ţara vecină unde sunt emanaţii de dioxid 

de carbon, iar administratorii săi și-au exprimat intenția de a iniția o colaborare 

profesională cu specialiştii din Covasna şi mai precis din Catalina (unde în anul acesta s-au 

efectuat mari investiţii în turismul balnear). 

Ca urmare a bunei colaborări între judeţele Heves şi judeţul nostru în martie anul 

2010 s-a lansat o competiţie de artă grafică şi literatură pentru tinerii interesaţi de lumea 

mofetelor, câştigătorii fiind premiaţi în cadrul conferinţei.   

Totodată în spiritul cooperării culturale şi interinstituţionale, expoziţia Istoria 

vestimentară a familiilor burgheze din Tg. Secuiesc (1875-1950) a fost expusă în perioada 25 

septembrie – 01 decembrie în sala de expoziţie din Casa Buttler - Eger. Directorul 

Muzeului Breslelor din Târgu Secuiesc împreună cu un muzeolog au participat la 

vernisajul expoziţiei ce a avut loc în 25 septembrie şi ulterior la un schimb de experienţă 

desfășurat la Vármuzeum din Eger. La aceste evenimente din partea judeţului nostru a fost 

prezentă  o delegaţie ce a avut în componență un consilier din cadrul Asociației pentru 

Promovarea Turismului, o elevă a şcolii Nagy Mózes din Tg. Secuiesc, un consilier local 

din localitatea Catalina, doi muzeologi şi din partea Consiliului Judeţean Covasna un 

consilier responsabil relaţii externe, coordonatorul delegaţiei.  

Deplasarea se va efectua cu microbuzul aflat în dotarea Consiliului Judeţean, 

înmatriculat cu nr. CV-04-JUD, condus de către Bojn{r Csaba. 

Conform prevederilor HG. nr. 518/1995, modificată cu HG. nr. 741/2004, se calculează 

următorul barem: 

CHELTUIELI:   Diurnă: 104 EUR 

Transport: 20.000 HUF 

 

În spiritul cooperării culturale, consiliul judeţean a iniţiat organizarea unei expoziţii 

în martie 2011, prin expunerea în aer liber a Panoramei bătăliei de la Sibiu. Lucrarea este 

copia fidelă după lucrarea originală pictată în anul 1897de artişti maghiari şi polonezi 

conduşi de pictorul Jan Styka, având mărimea impresionantă de 15 m înălţime şi perimetru 

120 de m lăţime. Opera a fost expusă prima dată în martie 1898 la Budapesta, iar în anul 

1907 a fost transportată în Varşovia unde odată cu trecerea timpului interesul pentru ea a 

scăzut, iar pictura gigantică a fost desfăcută în bucăţi. 

Muzeul Regional din Tarnow şi-a propus reconstituirea acestei picturi panoramice. 

Momentan în colecţia muzeului se află 14 bucăţi, din totalul de 32 de bucăţi recondiționate.  
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Autoguvernarea Judeţului Veszprém, fiind partener cu oraşul Tarnow din Polonia a 

expus această panoramă în perioada martie-octombrie 2010. În urma tratativelor purtate de 

oficialităţile ungare cu cele din Polonia, am primit aprobarea de a expune opera şi în 

judeţul Covasna. Consiliul Judeţean Covasna, în parteneriat cu Consiliul Local din Sf. 

Gheorghe vor fi gazda acestei expoziţii, urmând ca transportul, respectiv materialele legate 

de promovarea acesteia să intre în atribuţia consiliului judeţean, iar cele legate de 

amenajarea spațiului de expunere, amplasarea şi asigurarea pazei să fie suportate de 

consiliul local. Totodată se va întocmi şi un contract cadru între Autoguvernarea Judeţului 

Veszprém şi Consiliul Judeţean Covasna. 

Date fiind mărimile panourilor (1, 5 m lăţime x 3 m lungime x 32 de bucăţi) a fost 

necesară închirierea unui mijloc de transport adecvat. 

CHELTUIELI:  Transportul: 3200 RON 

 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o organizaţie independentă a regiunilor şi 

cea mai largă reţea de cooperare interregională din toată Europa, reprezentând 270 regiuni 

din 33 de ţări şi 13 organizaţii interregionale.  

Consiliul Judeţean Covasna, în calitate de membru ARE a primit invitaţia de a 

participa la Adunarea Generală care a avut loc între 11-13 noiembrie, în Istanbul, Turcia. 

Subiectul cheie al ediţiei din anul acesta a fost unul continuu dezbătut de oficialii 

europeni, respectiv cel legat de schimbarea şi viitorul Europei până în anul 2020. Tematica 

conferinţei din acest an a fost necesitatea implementării unor politici regionale şi democratice 

eficiente în sprijinul prosperităţii şi creşterii economice a regiunilor. Totodată în cadrul adunării 

din acest an au fost organizate alegeri interne pentru ocuparea funcţiei de preşedinte, 

respectiv alegerea membrii biroului permanent . Ţinând cont de faptul că delegaţia română 

este cea mai numeroasă din cadrul acestei organizaţii, având totodată şi o activitate 

susținută, este foarte importantă reprezentarea noastră cât mai coerentă în cadrul biroului 

permanent, pentru viitoare promovări ale intereselor comunităţilor locale din România. 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna la acest eveniment au fost doi consilieri 

județeni: preşedintele Comisiei pentru relaţii externe, relaţii cu instituţiile europene şi 

programe transnaţionale și preşedintele Comisiei sănătate şi protecţie socială. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 210 EUR 

Asigurare medicală: 48 RON 

Transport: 2004 RON 

Cazare: 2162 RON 

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit invitaţia de a vizita Grupul Şcolar Harruckern 

J{nos din Gyula, judeţul Békés. Scopul vizitei l-a constituit iniţierea unui program de 

parteneriat între instituţiile de învăţământ din cele două judeţe și organizarea unor cursuri 

de formare profesională.  Promovarea unei cooperări susţinute în domeniul educaţiei şi 

formării reprezintă un segment important în cadrul parteneriatelor externe, preţuirea 

cunoaşterii şi dreptul la învăţare fiind una dintre cele mai importante valori pe care 



 22 

societatea trebuie să le promoveze. Persoana desemnată pentru a participa la acest 

program a fost un consilier din cadrul Compartimentului Învăţământ, Cultură, Sănătate și 

relaţii cu O.N.G. 

Deplasarea s-a efectuat în perioada 17-19 noiembrie  

CHELTUIELI:   Diurnă: 54 EUR 

Transport: 327 RON 

 

Dezastrul ecologic produs în Ungaria, cauzat de noroiul toxic răspândit în natură a 

distrus ecosisteme, mediul înconjurător şi a pus în pericol viaţa locuitorilor  din localităţile 

Kolont{r, Devecser şi Somlóv{s{rhely din judeţul înfrăţit Veszprém. Consecinţele asupra 

mediului înconjurător, asupra sănătății dar şi cele asupra economiei au fost dezastruoase. 

În mişcarea de solidaritate şi de ajutor umanitar intern şi internaţional s-a înscris şi 

judeţul Covasna. Conform Hotărârii nr. 144/2010 Consiliul Judeţean Covasna a acordat un 

ajutor umanitar, cu titlu gratuit, destinat comunităţii afectate în valoare de 48.000 lei, prin 

intermediul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Română Filiala Judeţului Covasna. La fel a 

procedat şi Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, care la rândul lor au o relaţie 

de colaborare cu oraşul Veszprém. 

Conducerile celor două instituţii au decis înmânarea unui cec simbolic preşedintelui 

Autoguvernării Veszprém în cadrul şedinţei de consiliu a Autoguvernării Judeţului 

Veszprém ce s-a desfășurat în data de 18.11.2010. 

În urma alegerilor locale desfășurate în Ungaria, la conducerea administrativă 

județeană a autoguvernărilor judeţelor înfrăţite Heves şi Békés au fost operate modificări. 

În cadrul acestei vizite desfășurate  în perioada 18-19 noiembrie au fost programate 

întâlniri în cadrul cărora au fost discutate noi coordonate pe axa colaborării internaționale. 

Delegaţia judeţului Covasna pentru această întâlnire i-a avut în componență pe preşedinte, 

vicepreședinte I, primarul municipiului Sfântu Gheorghe și doi consilieri responsabili 

relaţii externe.  

CHELTUIELI:   Diurnă: 495 EUR 

Transport: 40.000 HUF 

 

 În luna septembrie, în judeţul Covasna a luat fiinţă Asociaţia ANGUSTIA, care are 

printre obiectivele sale elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de Programul 

LEADER. Acest Program este destinat oamenilor, comunităţilor, microregiunilor care sunt 

capabile de a colabora, de a-şi asuma responsabilităţi pentru a crea un viitor, un mediu 

rural viabil. Programul înseamnă parteneriate între agenţii economici, administraţiile 

locale şi sfera civilă a unei microregiuni, parteneriat prin care se formează un  Grup de 

Acţiune Locală (GAL) responsabil pentru elaborarea unui plan de dezvoltare 

microregională. 

 Asociaţia a iniţiat şi crearea de parteneriate şi networking cu grupurile de LEADER 

din Ungaria, pentru schimb de experienţă şi know-how, precum şi stabilirea de 

parteneriate pentru proiecte.  
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 În acest context s-a organizat în perioada 25-28 noiembrie un schimb de experienţă în 

Ungaria, localitatea Tápiógyörgye, cu scopul cunoaşterii tipurilor de proiecte specifice 

localităţii şi zonei, ce au fost realizate în cadrul programului LEADER. 

 Consiliul Judeţean Covasna fiind membru al Asociaţiei Angustia şi al potenţialului 

GAL Angustia, a primit o solicitare din partea asociaţiei de a delega la acest schimb de 

experienţă a trei persoane din cadrul instituţiei. Cei delegați să ne reprezinte au fost un 

consilier judeţean și consilierii care au contribuit la înfiinţarea şi buna funcţionare a 

asociaţiei.  

 CHELTUIELI:   Diurnă: 243 EUR 

    Transport: 432 RON 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a primit cererea dl. Pászka Lehel de a 

sprijini participarea sa la testarea probei de efort în vederea introducerii în orele de 

educație fizică a probei de tras la țintă cu arcul din alergarea calului. Experimentul a fost 

organizat de specialiştii Universităţii de Educaţie Fizică și Sport Semmelweis din 

Budapesta. 

 Singurul reprezentant şi membru din Transilvania, păstrător al acestei tradiţii 

ecvestre este domnul Pászka Lehel, activant în cadrul Asociaţiei Vinca Minor, atestat în 

acest sport. Şcoala de Arcaşi Călare Kassai a fost înfiinţată în urmă cu 20 de ani, ca asociaţie 

mondială şi are ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiilor legate de tir cu arcul din 

alergarea calului.  

 Deplasarea s-a efectuat în perioada 28-30 noiembrie cu trenul, consiliul judeţean a 

suportat - în condiţiile legii - cheltuielile legate de transport. 

 CHELTUIELI:   Transport: 400 RON  

 

Consiliul Judeţean Covasna a primit o solicitare din partea Asociaţiei Cetăţenilor 

Maghiari din Brünn, de a sprijini participarea la comemorarea evenimentului istoric Bătălia 

de la Austerlitz, a unei grupe din judeţul Covasna.  

Pe 2 decembrie 1805 o armată franceză condusă de împăratul Napoleon I a înfrânt 

decisiv armata ruso-austriacă, în lupta în care au căzut aproape 1700 de grăniceri din 

Secuime. Bătălia a avut loc lângă dealul Pracký kopec, la Austerlitz, azi Slavkov u Brna, în 

Moravia, unde în data de 4 decembrie au fost organizate manifestări comemorative. 

La acest eveniment delegația judeţului Covasna, care s-a deplasat împreună cu 

delegaţia judeţului Harghita, a fost constituită din grupul tradiţional al Asociaţiei SZILAJ 

HAGYOM[NYÖRZŐ Egyesület. În cadrul programului manifestării  reprezentanţii 

asociaţiei au împărţit materiale promoţionale despre tradiţiile secuieşti şi calendarul 

evenimentelor din judeţul Covasna. 

CHELTUIELI:   Diurnă: 108 EUR 

Transport: 50.000 HUF 
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Vicepreşedintele II al Consiliului Judeţean Covasna, a primit invitaţia din partea d-lui 

deputat în Parlamentul European, WINKLER Juliu, de a vizita Parlamentul European în 

data de 8 decembrie, împreună cu o delegaţie a consiliului judeţean. 

 Considerăm că vizitarea instituţiilor europene, cunoaşterea mecanismului de luare a 

deciziilor la nivel european poate reprezenta o experienţă utilă în activitatea pe care o 

desfăşoară consilierii judeţeni.  Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 215/2008, 

Consiliul Judeţean a aprobat înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la 

Brussel, această deplasare este o bună ocazie de a face şi demersurile concrete privind 

deschiderea reprezentanţei.   

 Delegaţia Consiliului Judeţean Covasna s-a compus din vicepreşedintele II și doi 

consilieri judeţeni.  

CHELTUIELI:   Diurnă: 192 EUR 

Transport: 1.521 EUR 

    Asigurare medicală: 45 RON 

 

 

În domeniul relaţiilor externe un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea susţinută a 

turismului. Promovarea turismului, crearea şi promovarea brandului turistic judeţean 

reprezintă o componentă de bază pentru atingerea parametrilor optimi în ceea ce priveşte 

impunerea imaginii judeţului pe piaţa naţională şi internaţională, ca o destinaţie turistică 

bine personalizată, diferenţiată de celelalte destinaţii competitive. Totodată, atragerea de 

investitori şi alţi parteneri strategici pentru dezvoltarea industriei turistice, a reprezentat şi 

reprezintă o prioritate pentru acţiunile pe care le va întreprinde Consiliul Judeţean 

Covasna. Astfel, este necesară crearea unei imagini turistice complexe prin introducerea 

unor noi elemente, diversificarea materialelor promoţionale generale şi creşterea ponderii 

elementelor de promovare (broşuri, CD-uri, filme, hărţi, study-tour-uri, road-show-uri, 

etc.) la nivelul cererii, crearea brand-urilor regionale pentru zonele bine marcate pe piaţa 

turistică internă şi internaţională şi creşterea gradului de atractivitate. 

 

  

 

 ÎNTOCMIT 

 Mirela VOJCIK 
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