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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

BIROUL DE COMUNICARE 

 

Biroul de Comunicare a Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc are atribuția principală de 
stabilirea și menținerea de comunicare totală a Primăriei. De acesta aparțin organizarea 
evenimentelor, a informațiilor de presă, relații cu presa, problemele de identitate vizuală, 
apoi de aici își iau drumul comunicatele Primăriei, precum și comunicatele de presă, 
declarațiile. Deasemenea, biroul are și atribuții de protocol, ce constă în totalitatea 
formelor și a practicilor de ceremonial care se aplică la festivități oficiale în relațiile 
diplomatice; serviciu însărcinat cu organizarea oficială a ceremonialului. 

Biroul de Comunicare a Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc întreține relații de 
colaborare cu toate instituțiile mass-media locale, organizează conferințe de presă, pentru 
ca reprezentanții Primăriei să poată prezenta printr-un dialog transparent, necenzurat și 
onest. 

În afară de acestea, se ocupă și de întocmirea scrisorilor oficiale, și acest birou este 
organizatorul Târgului de Toamnă („Őszi Sokadalom”), al zilelor orașului Târgu Secuiesc, 
precum şi organizatorul a toate evenimentelor legate de Primărie. Biroul de Comunicare 
deservește și redactarea materialelor publicitare, a publicațiilor, de la proiectare, prin 
problemele de conținut, până la tipărire. 

Biroul de Comunicare are doi angajați. 

Raportul de activitate pentru anul 2018: 

A. EVENIMENTE: 

1. Academia de Argint, în colaborare cu Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc, 
Asociația Wegener-Pro Sanitate, Asociația Soare Verde: între ianuarie–decembrie 2018, în 
total 16 ocazii. 

2. Târg cu produse tradiționale: în fiecare a doua sâmbătă din lună, în total 12 ocazii. 

3. Carnaval orășenesc: 9 februarie 2018 

4. Ziua maghiarilor de pretutindeni: 15 martie 2018 

5. Inaugurarea patinoarului artificial: 2 martie 2018 

6. Zilele Sportive KSE: 3–6 mai 2018 
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7. Expoziția de Plante Ornamentale: 24–27 mai 2018 

8. Klausenburg Retro Racing: 22–23 iunie 2018, start festiv: 22 iunie 2018 

9. Zilele orașului Târgul de Toamnă „Őszi Sokadalom, az értékszüret”: 29 august – 2 
septembrie 2018 

10. Comemorarea martirilor din Arad: 5 octombrie 2018 

11. Comemorarea revoluției din 1956: 23 octombrie 2018 

12. În așteptarea sărbătorilor de iarnă: 1–31 decembrie 2018, evenimentul conține mai 
multe evenimente minore, inclusiv aprinderea lumânării de Advent în fiecare sâmbătă 
seara (total 4 ocazii). 

13. Orășelul lui Moș Crăciun, în colaborare cu  Asociația Wegener-Pro Sanitate și Asociația 
Femeilor din UDMR: 19–21 decembrie 2018 

14. Așteptarea lui Moș Crăciun: copii din oraș pot întâlni cu Moș Crăciun, care aduce 
dulciuri pentru copii, 5 decembrie 2018 

15. Întâlnirea primarilor din Ținutul Secuiesc: 22 noiembrie 2018 

Notă: la organizarea fiecărui eveniment se adaugă cel puțin două săptămâni ce înseamnă 
perioada de organizare, la evenimentele mai mari, precum organizarea zilei maghiarilor 
de pretutindeni și zilele orașului (sau evenimente cu mai multe zile de desfășurare) 
această perioadă se extinde în 1–2 luni.  

B. CONFERINȚE DE PRESĂ: 

Biroul de Comunicare a organizat 10 conferințe de presă în anul 2018. 

C. COMUNICATE DE PRESĂ: 

Biroul de Comunicare a înaintat 65 comunicate de presă în anul 2018. 

D. PROIECTE, CONCURSURI: 

1. Concurs semn-simbol la intrările în Târgu Secuiesc: proiect înaintat de consilierul local 
Dr. Szilveszter Szabolcs, organizat de Biroul de Comunicare în colaborare cu arhitectul șef 
a Primăriei și managerul orașului. Perioada de concurs: 15 ianuarie – 25 aprilie 2018, 
câștigătorul fiind anunțat în data de 25 aprilie 2018. 

2. Premiu comemorativ Kiss Lázár – pentru limba maghiară, oferită de localitatea înfrățită 
Mezőkövesd, perioada de concurs: 1 aprilie – 31 mai 2018 
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3. Premiu comemorativ Hatvany Lajos, oferită de localitatea înfrățită Hatvan, perioada de 
concurs: 1 aprilie – 31 mai 2018 

4. Concurs de desen de iarnă, perioada de concurs: 15 octombrie – 23 noiembrie 2018 

5. Concurs de colectare a deșeurilor, în colaborare cu Gosp-Com SRL, perioada de concurs: 
13 octombrie 2017 – 15 mai 2018, premiere în data de 22 mai 2018 

6. Concurs de colectare a deșeurilor, în colaborare cu Gosp-Com SRL, perioada de concurs: 
1 octombrie 2018 – 24 mai 2019, premiere în data de 31 mai 2019 

7. Premiul Pro Urbe, perioada de nominare: 27 iunie – 30 iulie 2018 

E. DELEGAȚII OFICIALE: 

1. Cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, delegații din orașele înfrățite din Ungaria: 
14–16 martie 2018 

2. Cu ocazia zilelor orașului, delegații din orașele înfrățite din Ungaria: 30 august – 3 
septembrie 2018 

3. Vizită oficială a asociației Crucea Roșie din orașul înfrățit din Olanda (Maassluis): 12–17 
septembrie 2018 

Notă: Cu ocazia vizitelor oficiale, Biroul de Comunicare ia parte în organizarea 
programelor pentru delegație, în servicii de traducere (după caz), și eventualele procese 
de protocol. 

F. PREMIERI: 

1. Premiul Pro Urbe, festivitatea de decernare: 30 august 2018 

2. Concurs de desen de iarnă, festivitatea de decernare: 17 decembrie 2018 

G. PAGINI DE SOCIALIZARE: 

Biroul de Comunicare face content management la patru pagini de socializare, toate sunt 
pe Facebook (Kézdivásárhely Önkormányzata/Primăria Târgu Secuiesc, Bokor Tibor, 
Karácsonyi Gyermekváros și Őszi Sokadalom). 

Numărul de postări pe paginile de socializare: 

1. Pagina Kézdivásárhely Önkormányzata/Primăria Târgu Secuiesc: 143 de postări în 
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, 107 de postări în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 
2018, 51 de postări în perioada 1–31 decembrie 2018. În total 301 de postări.  
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2. Pagina Bokor Tibor: 48 de postări în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, 37 de postări 
în perioada 1 iulie – 30 noiembrie 2018, 13 postări în perioada 1–31 decembrie 2018. În 
total 98 de postări. 

3. Pagina Karácsonyi Gyermekváros: 36 de postări în perioada noiembrie–decembrie 
2018. 

4. Pagina Őszi Sokadalom: 38 de postări în perioada 1 martie – 31 iulie 2018, 137 de 
postări în perioada 1 august – 30 octombrie 2018. În total 175 de postări. 

Numărul total de postări: 610. 

H. PAGINI DE WEB: 

Biroul de Comunicare este responsabilă pentru menținerea a două pagini de web. 

1. www.kezdi.ro – pagina oficială de web a Primăriei și a orașului Târgu Secuiesc. Pe site 
au fost postate 94 de știri în anul 2018, pe lângă informațiile ce trebuie comunicate din 
oficiu de instituţiile/autorităţile publice şi de regiile autonome care utilizează banii 
publici, reglementate de lege. 

2. www.oszisokadalom.ro – pagina oficială de web a zilelor orașului. Pe site au fost postate 
15 știri, și alte 60 de informații în anul 2018.  

I. ANUNȚURI: 

Biroul de Comunicare a înaintat 80 de anunțuri mass-mediei în anul 2018. 

J. PROGRAME DE VOLUNTARIAT: 

În anul 2018 a fost organizat programul de voluntariat pentru zilele orașului, care vizează 
implicarea studenților în organizarea evenimentelor mari. Programul, de obicei, este de o 
lună (1 august – 3 septembrie 2018), și acceptă și stagiari/practicanți din universități. În 
2018 am avut 18 voluntari/practicanți. 


