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R A P O R T 

cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean  

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2019 

 

 

La baza Programului de Relații externe aprobat prin Hotărârea nr. 38/2019 de 

către Consiliul Județean Covasna pentru anul 2019, a stat politica promovată de 

conducerea executivă și de plenul Consiliului Județean Covasna pentru a extinde 

cooperarea externă în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a României, 

în calitate de țară membră a Uniunii Europene. Programul de acțiuni în domeniul 

Relațiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un mijloc important al dezvoltării 

regionale, economice și sociale a județului Covasna pe scena politicii regionale la 

nivelul Europei. 

Activitatea de relații externe din cadrul administrației publice locale în România 

se înscrie în contextul prevederilor constituționale și ale autonomiei locale. Activitatea 

de relații externe a consiliului județean, se desfășoară ca o funcție coparalelă 

autonomiei locale. Ea poate fi dezvoltată numai în folosul colectivității locale și în 

limitele competențelor stabilite prin lege. În privința politicii externe, Constituția 

Romaniei (art.91) stabilește atribuțiile instituției Președinției, Guvernului și 

Parlamentului, nefăcând referire la autoritățile locale. În general, în legislația română 

sunt puține acte normative care să reglementeze activitatea de relații externe pentru 

administrația publică. Ramân atunci ca referință normele cuprinse în OUG nr.57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, prin care se regăsesc aspect legate de 

cooperarea sau asocierea cu alte unități administrative – teritoriale din țară ori din 

străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorității 

administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  Având în 

vedere că ministerul Afacerilor Externe are atribuții exprese în realizarea politicii 

externe a României și asigurarea coerenței acesteia, rezultă că orice recomandări ale 

acestui minister în privința relațiilor externe sunt deosebit de utile. Interesul deosebit 

pentru integrarea euro-atlantică, relațiile de bună colaborare cu statele vecine și 

amplificarea legăturilor cu alte state vecine sunt direcții importante pentru activitatea 

externă a statului român și pentru autoritățile locale. Astfel, primăriile,consiliile locale 

și consiliile județene pot stabili legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu 



structuri similare din străinătate,dar fără să aducă atingere caracterului de stat 

național unitar al României. 

Necesitatea dezvoltării economice locale și județene cât și realizarea unor servicii 

de interes local pot conduce autoritățile locale către o colaborare cu agenți economici 

străini. Prin relațiile externe ale administrației publice locale din România se înțelege 

totalitatea legăturilor și contactelor cu “nerezidenții”, respectiv administrațiile publice 

locale din strainătate, firmele străine, persoanele fizice și juridice străine, ambasadele 

și consulatele străine aflate pe teritoriul țării noastre, diferite organisme si organizații 

internaționale. 

              Activitatea de relații externe a administrației publice locale presupune 

cunoașterea și aplicarea jurisprudenței naționale și a celei internaționale, precum și a 

normelor de protocol extern. In aceeasi ordine de idei, se impune o bună cunoaștere a 

tratatelor internaționale ale României care privesc relațiile externe și cooperarea 

internațională. 

              Romania, prin recunoașterea “Cartei europene a autonomiei locale”, conferă 

colectivităților teritoriale locale, prin autoritățile administrative proprii, posibilitatea 

de a coopera, în condițiile prevazute de lege, cu colectivități teritoriale locale din alte 

state. 

            De altfel, “Declarația la nivel înalt de la Helsinki” din 1992, semnată și de 

România încurajează cooperarea între comunitățile locale, și autoritățile locale și 

regionale, în scopul dezvoltării unor relații de bună vecinătate între țări. 

”Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale” prevede, de asemenea, că 

“edificarea unei Europe tolerante și unite depinde nu numai de cooperarea dintre 

state, ci și de bunele relații între autoritățile locale, respectând însă Constituția și 

intregritatea teritorială a fiecărui stat”. În fine, tratatele internaționale ale României cu 

vecinii săi au clauze generale privind relațiile externe între autoritățile locale, în sensul 

că guvernele vor sprijini aceste activități.  

P R I M I R I: 

 

Muzeul Național Secuiesc a găzduit în data de 17 ianuarie lansarea cărții 

Székely Hadosztály. În paginile lucrării s-a încercat reflectarea acelor timpuri de la 

început de secol, din perioada primei conflagrații mondiale, când a fost constituită 

Divizia Secuiască. Lucrarea a văzut lumina tiparului cu sprijinul financiar al Consiliului 

Județean Covasna și a Autoguvernării Județului Veszprém. Lansarea cărții a fost 

completată de o conferință în care au fost dezbătute subiecte cu teme istorice și nu în 

ultimul rând a fost prezentată o expoziție tematică cu piese din colecția muzeală. 

Expoziția a fâost deschisă temporar publicului.  

Kratochvil Károly a fost primul comandant al Diviziei fiind cunoscut ca 

important strateg militar maghiar. În memoria sa, în Tîrgu Secuiesc a fost ridicată o 

statuie, singura din Transilvania. Lucrările conferinței au fost susținute de lectori de la 



diferite instituții de prestigiu din Ungaria, care prin prelegerile au prezentat situația 

geo-politică care a creat premizele declanșării confruntării care a dus la pierderea a 

milioane de vieți omenești și a schimbat cursul istoriei Europei. 

 

La invitația domnului președinte Tamás Sándor, în perioada 30-31 ianuarie 

domnul Navracsics Tibor comisarul European pentru sport, cultură, tineret și 

educație împreună cu doamna Hegedüs Csilla fost secretar de stat în Ministerul 

Culturii au întreprins o vizită de lucru, pe agenda căreia s-a aflat o vizită la Muzeul 

Național Secuiesc din Sfîntu Gheorghe, instituție supusă unor lucrări de modernizare. 

Lucrările sunt finanțate din fonduri europene incluse în POR 2014-2020. La sfârșitul 

vizitei a fost organizată o întâlnire informală la care au fost invitați directorii 

instituțiilor de cultură, subordonate. Programul vizitei s-a încheiat cu o conferință de 

presă. 

 

În data de 21 februarie o delegație din localitatea Mátraderecske, Ungaria s-a 

aflat în județul nostru în scopul participării la o întâlnire informală în care au fost 

supuse spre dezbatere ultimele rezultate ale studiilor de cercetare întreprinse în 

vederea cuantificării și exploatării optimale a mofetelor. Efectele benefice asupra 

sănătății constituie un fapt ce nu mai trebuie dovedit, dar modalitățile de integrare în 

circuitul turistic și exploatarea acestora în scop medical, în condiții de maximă 

siguranță sub directa supraveghere a cadrelor medicale, reprezintă însă încă o 

provocare. Din delegația maghiară au făcut parte directori de baze de tratament din 

localitatea Mátraderecske. 

 

 În data de 21 februarie a.c. a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Covasna o 

conferinţă comună Tirolul de Sud-Ținutul Secuiesc, la care au fost invitate să participe 

conducerile Consiliilor Județene Harghita și Mureș, președintele Uniunii Federative a 

Naționalităților Europene FUEN și guvernatorul adjunct al Guvernului Autonom al 

Provinciei Bolzano din Tirolul de Sud, Italia. Distinșii oaspeți au prezentat audienței 

prelegeri despre parteneriatul regiunilor europene locuite de minorități etnice iar 

guvernatorul adjunct a prezentat un caz concret de bună practică: Tirolul de Sud-Model 

pentru cooperare între majoritate și minoritate. După închiderea lucrărilor conferinței, a 

fost semnată oficial, o declarație de intenție pentru elaborarea unui Acord Comun de 

Cooperare între Tirolul de Sud și județele din Ținutul Secuiesc: Covasna, Harghita și Mureș. 

Domnul Jeszenszky Géza istoric, fost ministru de externe al Ungariei împreună cu 

Neidenbach Ákos au avut o campanie de lansare a cărții Se poate schia la poalele munților 

Carpați?  Manifestarea s-a desfășurat în data de 1 martie la Muzeul Național Secuiesc, 

sala Bartók. Cu acest prilej autorii au prezentat o proiecție de vederi vechi ce 

ilustrează imagini cu sporturi de iarnă din stațiunile turistice transilvănene. Au fost 

imagini care aduc în ochii privitorilor viața sportivă a locuitorilor din zonă, de la 



începutul secolului, din anul 1892 până în zilele noastre. Echipamente sportive, pârtii 

de schii și dotările acestora, viața trepidantă din stațiunile de munte vor duce 

gândurile privitorilor înapoi în timp. Cartea prezintă, până acum, cea mai 

documentată istorie a schiului maghiar filtrată prin ochii unui alpinist convins și a 

unui istoric politician. Prezentarea s-a încheiat cu propuneri pentru viitor de noi 

oportunități, noi pârtii, reabilitarea celor prezente, sau chiar redeschiderea și 

amenajarea celor vechi. Acestea pot reprezenta pentru schiul de agrement și de 

performanță viitorul în bazinul carpatic. Cei doi autori propun auditorului o lansare 

de carte neconformistă, în care publicul să fie parte din eveniment, împreună cu care 

să fie depănate amintiri din aventurile trăite pe munte.  

 

 În data de 24 aprilie, la Muzeul Național Secuiesc din Sfîntu Gheorghe a 

avut loc vernisajul expoziției în aer liber Femei eroine, înscrisă sub motto-ul 

„Háromszék nem alkuszik”. Expoziția a fost prezentată de domnul Demeter Lajos 

cercetător istoric. Viața plină de curaj a celor care au fost alături de soții lor în spatele 

frontului, riscându-și viețile lor și ale familiei, reprezină un model feminine de 

devotament și patriotism. Astăzi, probabil că mai mult ca oricând e nevoie să aducem 

în memoria colectivă acele momente care definesc o națiune, acele personaje care ne 

obligă să privim istoria ca un angajament pentru viitor. Expoziția a prezentat 

documente și fotografii din acea perioadă care ilustrează viața, efortul și riscul major 

în care au trăit acele femei în timpuri de mari frământări. Ulterior domnul dr. Kedves 

Gyula istoric militar, consilier principal la Muzeul Parlamentului Ungariei a lansat 

cartea Két nemzet hőse-Czetz János, mindenütt helyt állva a világban. Apariția editorială și 

expoziția inedită sunt legate de momentul declanșării în urmă cu 170 de ani a mișcării 

de la 1848. Autorul a prezentat audienței importanța acestui moment în istoria 

universală, implicarea și consecințele acesteia pentru Transilvania. Czetz János originar 

din Ghidfalău a avut rang de ofițer în armata maghiară.  

 

În data de 9 mai, la Muzeul Național Secuiesc din municipiul Sfîntu Gheorghe a avut 

loc o lansare de carte sub motto-ul „Háromszék nem alkuszik”. A fost prezentată 

publicului lucrarea“Csudáknak éve 1848-1849”semnată de prof. dr. col. Csikány Tamás, 

autor maghiar de literatură militară. Cartea a văzut lumina tiparului prin grija Editura 

Militară Zriny din Ungaria. Apariția editorială este legată de momentul declanșării în 

urmă cu 170 de ani a mișcării de la 1848. În cadrul programului, alături de autor, au 

mai susținut dizertații reprezentanții tipografiei, aceștia prezentând audienței 

importanța acestui moment în istoria universală, implicarea și consecințele acesteia 

pentru Transilvania. 

 

În data de 9 mai cu ocazia aniversării Zilei Europei, la sediul Consiliului 

Județean Covasna s-a desfășurat conferința internațională  Noi provocări privind 



multilingvismul în Europa. Temele abordate în cadrul conferinței au fost spicuite din 

realitățile țărilor invitate, evoluția lingvistică a minoritarilor, situații concrete, 

drepturile minorităților de a folosi limba maternă într-un cadru legal, dreptul la 

învățământ și educație. Totodată a fost reiterată ideea că pornind de la acordarea și 

respectarea unor drepturi legitime se poate construi în viitor o societate echilibrată, 

calibrată pe recunoașterea și aprecierea justă a valorilor celor alături de care și 

împreună cu care construim o casă comună. Valoarea și nivelul lucrărilor conferinței 

au fost girate de o echipă de lectori din Slovenia Ungaria, România, Finlanda, Serbia, 

Croația, Asociația YEPP Tineret al PPE și Oficiul pentru Reprezentare Europeană a 

Comunităților Naționale Maghiare (HUNINEU) din Bruxelles. Fiecare lector a 

prezentat audienței dizertații pornind de la situații concrete din țările lor și au încheiat 

cu propuneri și proiecte pentru viitor. Evoluția firească a lucrurilor nu poate duce 

decât la un modus vivendi de înțelegere și respect reciproc. 

Conferința s-a desfășurat sub organizarea comună a Consiliului Județean 

Covasna, Oficiul pentru Reprezentare Europeană a Comunităților Naționale Maghiare 

HUN.IN.EU și Uniunea Federală a Naționalităților Europene FUEN.  

 

 În perioada 11-14 mai, în municipiul Sfântu Gheorghe s-a organizat Festivalul 

Național Coral„George Sbârcea” manifestare ajunsă la a VIII-a ediție. Pentru a participa 

la acest eveniment a fost invitată conducerea administrativă a Raionului Cimișlia din 

Republica Moldova. În data de 13 mai a fost organizată o întâlnire informală, la care 

au participat conducerea administrativă județeană și consilieri județeni. Pe agenda 

întâlnirii au fost propuse prezentarea celor două entități administrative și identificarea 

acelor elemente comune care pot duce în viitor la acțiuni de colaborare pe mai multe 

paliere.          

 

 La invitația președintelui Consiliului Județean Covasna, în perioada de 7-9 

iunie o delegație ce i-a avut în componență pe președintele și vicepreședinții Comisiei 

pentru probleme și incluziune socială au întreprins o vizită de lucru în programul 

căreia au fost organizate întâlniri cu reprezentanți ai ONG-urilor și cu conducerea 

administrației județene și a municipiului Tîrgu Secuiesc  

 

O delegaţie din judeţul Jász Nagykun-Szolnok, Spitalul Județean Hatény 

Géza Ungaria, s- a aflat în județul nostru cu ocazia încheierii acțiunii de screening 

medical desfășurat în localitatea Boroșneu Mare și satele aparținătoare în perioada 17-

21  iunie. 

 În data de 21 iunie a fost organizată o conferință de presă cu această temă, unde 

a fost  invitată conducerea spitalului județean, conducerea administrativă județeană și 

reprezentanții autorității administrative locale.  



Acţiunea s-a înscris în buna practică de colaborare existentă între cele două 

structuri administrative, la acţiunile desfăşurate în judeţul nostru, partenerul maghiar 

a răspuns cu promtitudine, participând şi implicându-se activ la reuşita acestora. În 

protocolul de colaborare semnat între cele două entități administrative se regăsește și 

un capitol ce face referire la sănătate. 

 

 În perioada 13 - 16 septembrie Consiliul Județean Covasna a organizat a III a  

ediție a Kürtöskalács-ul Festivalul Deliciilor Dulci. Manifestarea se înscrie în seria de 

evenimente subscrise promovării turismului în județul Covasna. Pregătirea 

kürtöskalács-ului face parte din tradiția familiei, este momentul care anunță o 

sărbătoare un eveniment important ce reunește membrii familiei, prietenii, vecinii și 

bineînțeles întâmpină și îmbie oaspeții. Cu siguranță acest ritual, aroma și gustul pot 

reprezenta o atracție turistică inedită pentru vizitatorii de oriunde. Cu această ocazie a 

fost pregătit un  kürtöskalács uriaș ce a avut 220 cm. și un diametru de aproape 80 cm. 

Acesta a constituit simbolul solidarității dintre județele înfrățite din Ținutul Secuiesc, 

Harghita, Mureș și Covasna, Țara Bârsei reprezentată de județul Brașov și județele din 

Ungaria, în acest an reprezentate de județul Veszprém. 

 

 După Sfîntu Gheorghe și în Târgu Secuiesc a fost amenajată în piața centrală 

expoziția în aer liber Az Ojtozi Csata 1917-2017. Expoziția a reunit manuscrise, 

fotografii, corespondență și alte documente ce oglindesc faptele de vitejie ale eroilor 

din prima conflagrație mondială.  

 În data de 25 octombrie , după vernisaj, la Muzeul Breslelor Incze László, a fost 

prezentată publicului cartea Az Ojtozi Csata 1917-2017 lucrare îngrijită și tipărită de 

Tipografia Zrinyi. Prezentarea cărții a fost făcută de directorul adjunct al bibliotecii 

județene din Veszprém, Ungaria. Din programul manifestării a mai făcut parte și un 

recital susținut de Corul bărbătesc Szent István din Sântionlunca 

 Organizatorul acestei manifestări a fost Consiliul Județean Covasna împreună 

cu Muzeul Național Secuiesc și Muzeul Breslelor, Incze László din Tîrgu Secuiesc  

 

 În perioada 15–17 noiembrie, Consiliul Judeţean Covasna a organizat cea de-a 

XVII–ea ediție a Festivalului Cârnaților. Manifestarea are impact la public, și 

urmărește promovarea turismului în județul nostru. Tradițiile culinare din zona 

noastră sunt unice și atrag numeroși vizitatori, ori de câte ori se pregătesc bucate după 

rețete vechi.  

 Pregătitul cârnaților face parte din tradiția familiilor maghiare, fiind acel 

moment ce adună generații în vatra satului și premerg într-un fel pregătirilor pentru 

sărbătorile de iarnă. Această tradiție este transformată într-un alt motiv de bucurie, de 

a fi împreună cu familia, prieteni, cunoștințe sau vecini. În sala sporturilor Szabó Kati 

un număr de 70 de echipe și-au propus ca împreună și fiecare în felul său să prepare 



cârnați pe care juriul și publicul să-i deguste și să-i jurizeze. La această sărbătoare 

culinară a aromelor au fost invitați și partenerii din străinătate. O delegaţie din partea 

Autoguvernării Judeţului Békés, Ungaria a organizat un stand cu produse 

tradiţionale şi s-a înscris cu o echipă în concurs.  

 

P L E C Ă R I 

 

 Ca și în anii trecuți, instituția noastră a încercat ca de-a lungul unui an 

calendaristic, să concentreze acțiunii îndeptate spre o anumită zonă cu carențe în 

promovare. Anul 2017 a fost dedicat preponderent promovării turismului în anul 2018 

am dorit să aducem în atenția colectivă prin diferite manifestări, de diferite facturi, 

memoria celor care de-a lungul timpului au reprezentat figuri marcante în aria 

culturală, artistică sau tehnică. Motto-ul sub care s-au desfășurat evenimentele a fost 

Personalități covăsnene în anul centenarului-1.000 de ani în Transilvania, 100 de ani în 

România. Anul 2019 a fost anul în care a fost comemorat Benedek Elek, scriitor și 

povestitor din Bățani. Acestuia i-au fost consacrate o serie de manifestări desfășurate 

pe parcursul întregului an. 

 

Domnul președinte a avut onoarea de a face parte din delegația Ambasadei 

Ungariei pe lângă Sfântul Scaun şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta la 

vizita oficială și audiența la Sfinția Sa Papa Francisc din Vatican desfășurată la Roma 

în 15 mai.  

Întâlnirea a avut loc înaintea vizitei efectuate de Papa Francisc în România. Cu 

această ocazie, domnul președinte în calitate de coautor al cărții Iconographia Locorum 

Transylvaniae a oferit Sfinției Sale un exemplar din acest album și a prezentat situația 

comunități etnice maghiare din Transilvania, în contextul catolicismului. 

 

Președintele Consiliul Județean Covasna, a fost invitat de președintele 

Autoguvernării Județului Veszprém, de a participa și în acest an la tabără de vară 

pentru copii, organizată în perioada 24-30 iunie în stațiunea Csopak, din județul 

Veszprém, lângă lacul Balaton. 

 A fost alcătuit un grup de 30 persoane (copii, însoțitori și șoferi) majoritatea 

copiilor provenind dintr-un mediu social vulnerabil sau nevoiaș sau din sistemul de 

protecția a copilului și câte un grup de copii de la Școala Horn Dávid din Comandău 

și de la Centrul de zi Bixad al Fundației Sfântul Francisc.  

În data de 25 iunie domnul președinte a fost invitat și a participat la o serie de 

dezbateri privind posibilitățile de cooperare, programe comune, organizată de către 

Secretariatul de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta.  

 



La invitația secretarului general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, domnul președinte a participat la o dezbatere privind evenimentele legate de 

anul comemorativ Benedek Elek. Întâlnirea s-a desfășurat la Budapesta în data de 1 

iulie.  

 

Consiliul Județen Covasna și Centrul de Cultură al Județului Covasna au inițiat 

programe și proiecte pentru a identifica valorile materiale și culturale din județ. 

Aceste baze de date au fost cuprinse sub motto-ul „Lada de zestre” și își propun să 

aducă la un loc cele mai importante obiective,  pentru a fi înscrise în patrimoniul 

județului și să fie promovate ca atracţii turistice. Totodată și la nivel local se 

desfășoară, identificarea listelor de valori ale fiecărei comune sau sat pentru a fi 

cuprinse în “lada de zestre județeană”. Pentru metodologia de documentare,am inițiat 

organizarea unui program de pregătire, schimb de experiențe și bune practici cu 

județul înfrățit, Veszprém. Președintele consiliului județean a fost invitat de 

președintele Autoguvernării Județului Veszprém să participe la o tabără de pregătire 

dedicată tinerilor. Tabăra s-a organizat sub genericul Gardienii valorilor și s-a 

desfășurat în stațiunea Taliándörög din județul Veszprém, în perioada 8-14 iulie 

2019. 

 Costul taberei precum și organizarea unor excursii în împrejurimi au fost 

suportate de Autoguvernarea Județului Veszprém, cu o finanțare primită din partea 

Fundației Bethlen Gábor Alapkezelő Zt. pentu proiectul Határtalan értékeink (Valori 

comune, fără frontieră), iar transportul copiilor a fost suportat de Consiliul Județean 

Covasna. Proiectul are în vedere cooperarea între județele partenere externe, respectiv 

crearea unui program pe termen lung, de cunoaştere şi promovare reciprocă în 

domeniul valorilor culturale între cele două comunităţi. Acest proiect comun este 

destinat elevilor (categoria de vârstă: 14-18 ani), scopul fiind preluarea metodei și a 

cunoașterii deja dobândite de partenerul maghiar în identificarea și valorificarea 

valorilor comunităților. Cei 20 de copii participanți au fost din Chichiș, Angheluș, 

Estelnic și Ozun localități unde vor fi identificate și derulate în viitor programe de 

documentare a valorilor locale.  

 

Președintele consiliului județean Covasna a primit din partea Fundației 

Dunaszekcsőért Alapítvány propunerea de a trimite un grup de elevi la Tabăra 

Internaţională Lugio, organizată în localitatea Dunaszekcső, judeţul Baranya, în 

perioada 15-21 iulie 2019. Fiind o tabără de istorie și arheologie, grupul de copii a fost 

selectat pe baza rezultatelor obținute la învățătură. Cei 8 elevi selectați și însoțitorii lor 

au fost din Școala Generală Váradi József din Sf.Gheorghe. Acest program se 

încadrează în programul de cooperare dintre judeţele Covasna şi Baranya, copii 

covăsneni fiind prezenți în această tabără neîntrerupt de unsprezece ani. 

 



 Administrația Raionului Cimișlia din republica Moldova a transmis invitația de 

a participa la Festivalul Național al Strugurelui ce s-a desfășurat în localitatea 

Cimșlia în data de 25 august. Delegația a fost condusă de vicepreședintele II 

împreună cu secretarul județul și a avut în componență consilieri județeni și un 

consilier din cadrul Biroului de Relații Externe. 

 La inițiativa comună, în data de 26 august gazdele au organizat o întâlnire de 

lucru în cadrul căreia s-a propus inițierea unei relații de parteneriat între cele două 

entități administrative. Dorim ca participarea la acest festival să o transformăm într-o 

oportunitate de promovare a județului nostru.  

 

 În perioada 25-30 august a.c Fundația Jancsó din Ungaria a organizat o tabără 

de vară în localitatea Zánka, lângă lacul Balaton, județul Veszprém, Ungaria, unde au 

fost invitate cele zece echipe finaliste al concursul de istorie Jancsó Benedek.  

 Fundația Jancsó, în parteneriat cu Consiliul Județean Covasna, Centrul de 

Cultură al Județului Covasna organizează de trei ani consecutiv acest concurs de 

istorie, al cărui premiu constă în participarea la o tabără de vară în Ungaria. 

 La ediția a III a concursului de istorie Jancsó Benedek au participat în total 28 

de echipe, a câte trei elevi din clasele VII-VIII , din județele Mureș, Harghita și 

Covasna. Finala concursului s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe, în data de 11 mai, 

județul Covasna fiind gazda acestui eveniment.  

 

În perioada 16-20 septembrie s-a desfășurat a doua parte a proiectului Végvidék 

nem alkuszik în județul Zala din Ungaria, finanțat de Fundația Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. în cadrul programului de cooperare între județele și localitățile 

înfrățite. Cunoaşterea bunelor practici, relaţiile fructuoase de prietenie, promovarea 

unor iniţiative comunitare acestea constituie obiectivul proiectului comun inițiat de 

judeţele Zala şi Covasna. În acest context delegația județului Covasna a participat la 

diferite programe care au vizat cunoașterea istoriei locale. Prima parte a programului 

s-a desfășurat în luna iunie, în județul Covasna. 

La eveniment județul Covasna a fost reprezentat de o delegație formată din 

specialiști în istorie, istoria artei și experți muzeografi. Consiliul Județan Covasna a 

fost reprezentat de administratorul public, directorul economic, șeful Biroului 

învățământ, cultură, sănătate, relații cu ONG și responsabilul de proiect, consilier în 

cadrul biroului Relații externe.  

 

În cadrul parteneriatului dintre județul Covasna și județul Heves din Ungaria 

și în anul trecut ni s-a oferit oportunitatea de a prezenta valorile regiunii noastre în 

cadrul manifestării Zilele orașului Eger, desfășurate în perioada 13-15septembrie. 

Promovarea valorilor și tradițiilor ca produs turistic include târgul meșteșugarilor, 



programe cultural și programe de prezentare a zonei noastre din punct de vedere 

turistic și cultural. 

Anul 2019 a fost an comemorativ Benedek Elek, astfel la standurile noastre vor 

fi prezentate materiale și programe legate de opera și activitatea marelui 

scriitor,journalist și povestitor secui. Teatrul de păpuși Cimborák a susținut două 

spectacole, iar pentru copii s-a organizat un atelier meșteșugăresc. Delegația județului 

Covasna a fost o compusă din 16 persoane, instituția noastră a fost reprezentată de un 

consilier județean  

 

Președintele consiliului județean a fost invitat de Secretariatului Politicii 

Naționale din cadrul Cancelariei Primului Ministru Ungariei să participle la o serie de 

dezbateri privind posibilitățile de colaborare, dezvoltare și proiecte comune aflate în 

derulare, respectiv în pregătire cu partenerii din Ungaria.  

Județul Covasna este una dintre cele mai active unități administrativ teritoriale 

din România, având cele mai multe parteneriate cu județe din Ungaria, 6 județe 

înfrățite și 2 județe partenere. Întâlnirea a avut loc la Budapesta, în perioada 23-26 

septembrie. 

 

Președintele consiliului județean a fost invitat să participe la Săptămâna 

europeană a regiunilor și orașelor ce s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 7-9 

octombrie Ajuns la a de- a XVI-a ediție, acest eveniment este cea mai amplă 

manifestare din lume în domeniul dezvoltării regionale, care reunește sute de lideri 

locali și regionali, precum și lideri UE de la cel mai înalt nivel. Manifestarea s-a 

organizat sub deviza „Viitorul Europei îl reprezintă tinerii, regiunile și orașele – 

Viitorul Europei înseamnă unitate și coeziune”.  

Primăria Orașului Sf.Gheorghe împreună cu Consiliul Județean Harghita au 

fost gazde a două ateliere de lucru: Succesul politicilor de dezvoltare regionale – investiții 

teritoriale integrate ITI, și Biocultura regională, unde au fost invitați experți din județele 

gazdă, din țară, și din străinătate, precum și europarlamentari, senatori și deputați. 

 

În perioada 24-27 octombrie la Békéscsaba, Ungaria s-a organizat Festivalul şi 

târgul cârnatului. Organizatorii acestui festival se mândresc cu o tradiţie de aproape 20 

de ani, devenind în timp o amplă manifestare gastronomică şi de turism, având un 

impact pozitiv  asupra turismului regional, și dovedind totodată importanţa 

turismului de evenimente. Acest festival a oferit ideea organizării festivalului 

cârnaților în județul Covasna. An de an - pe baza reciprocității – participăm la acest la 

concurs și la programele culturale, gastronomice, organizate ca programe adiționale 

ale acestui festival.  

Și anul acesta am onorat invitația Autoguvernării Judeţului Békés de a ne 

înscrie cu o echipă la acest concurs gastronomic. Din delegația consiliului județean au 



făcut parte angajați din cadrul aparatul de specialitate si a fost condusă de 

Administratorul public al județului Covasna.  

 

Consiliul Județean Covasna se află la cel de-al cincilea mandat în Congresul 

Autorităților Locale și Regionale (CALRE) din cadrul Consiliului Europei, pe 

parcursul căruia s-au organizat mai multe evenimente importante care ne-au ajutat 

atât în dobândirea unei experiențe în sfera multilingvismului, a politicilor regionale și 

administrative, precum și la promovarea județului Covasna. Pe lângă organizarea 

evenimentului de promovare a județului Covasna în cursul sesiunii plenare din 

primăvara acestui an, un alt eveniment semnificativ l-a reprezentat găzduirea la 

Bálványos în luna mai a anului 2018 a ședinței plenare a Comisiei de guvernare din 

cadrul CALRE, urmată de o conferință internațională. Un subiect important pe agenda 

de la Bálványos a fost lansarea dezbaterii privind „Utilizarea limbii în administraţiile 

locale şi regionale”. 

După lungi dezbateri, la cea de a XXXVII-a sesiunea a congresului va fi aprobată 

rezoluția și recomandarea privind utilizarea limbilor în administrațiile locale și 

regionale. Domnul președinte a primit invitația de a participa la această sesiune, care 

marchează totodată aniversarea a 70 de ani de la înființarea Consiliului Europei. 

Deplasarea s-a făcut în perioada 30-31 octombrie.  

 

În perioada 29 aprilie - 2 mai domnul președinte a fost invitat de Secretariatul 

de Stat pentru Politici Naționale din Budapesta la o serie de dezbateri privind 

oportunități de cooperare lansarea de programe comune respectiv de evaluare a 

programelor în curs de desfășurare din anul trecut. 

 

Domnul președinte a fost invitat să participle la festivitatea organizată cu ocazia 

aniversării înființării la 16 noiembrie 1918 a Arhivei și Muzeului de Istorie Militară 

din Budapesta. Evenimentul s-a desfășurat în data de 18 noiembrie. Cu această 

ocazie, tunul lui Gábor Áron, a fost expus la Institutul și Muzeul de  Istorie Militară din 

Budapesta. Expoziția organizată sub titlul Vor fi tunuri! – Lupta de autoapărare a 

ținutului Trei Scaune din 1848-49 a fost deschisă de dl. Vargha Mihály, directorul 

Muzeului Național Secuiesc. În cadrul aceleași manifestări, domnul președinte a 

prezentat culegerea de publicații legate de această perioadă, lucrări reunite sub motto-

ul Vor fi tunuri! Va fi muniție! 

 

 În acest an se împlinesc 250 de ani de la moartea lui BOD Péter, istoric literar, 

scriitor, preot, cercetător al istoriei bisericii protestante, personalitate marcantă a 

culturii transilvănene din sec. al XVIII-lea. Cu această ocazie Societatea maghiară de 

topografie și cartografie din Budapesta și Consiliul Județean Covasna au organizat în 

data de 16 decembrie o conferință științifică în sala de conferințe a Bibliotecii 



Academiei Maghiare de Științe din Budapesta. În programul evenimentului a fost 

prezentată publicului lucrarea lui GUNDOR Kund Botond, intitulată Istoricul. În data 

de 17 decembrie domnul  președinte a avut o întâlnire informală cu parlamentarul 

Révész Máriusz în cadrul căreia a fost prezentată situația căii ferate înguste și a 

planului înclinat de la Comandău.  

 

             Promovarea valorilor culturale a prezentat și va reprezenta o prioritate. 

Prezentarea cărții de vizită culturale a județului s-a făcut prin programe diversificate 

concertate. Județul Covasna, deține un patrimoniu cultural pe care avem datoria de a-l 

conserva, promova și transmite generațiilor viitoare  

Necesitatea promovării județelor, în contextul politicii Uniunii Europene, 

precum și oportunitățile deosebite create prin participarea la derularea unor programe 

comunitare, obligă la eficientizarea structurilor tehnice de Relații Externe din cadrul 

consiliilor județene 

 Ca o recunoaștere a faptului că dimensiunea internațională adaugă plus valoare , 

principalelor orientări și obiective au fost să-și întărească și intensifice formele de 

cooperare internaționale, să fie inovatoare și vizionare în relațiile cu toți partenerii. 

 

 

 

                                                                                        ÎNTOCMIT 

 

 Mirela VOJCIK 


