Consiliul Județean Harghita

Stoparea risipei energetice, energia regenerabilă și gestionarea eficientă a pădurilor

Eficiența energetică și independența energetică – sunt două noțiuni pe care le auzim în
fiecare zi în media, dar aici, acasă nici în teorie și nici în practică nu prea se vorbește.
Tocmai de aceea Consiliul Județean Harghita consideră importantă ancorarea celor două
noțiuni în opinia publică, căci în fiecare domeniu nou, inovativ este nevoie de negocieri,
de însușirea de bune practici, pentru ca pe termen mediu și lung să putem prezenta
rezultate concrete.
Pentru atingerea obiectivelor de mai sus am implementat și un proiect al Uniunii
Europene, proiectul Robinwood Plus, ca să dobândim experiențe internaționale, iar
proiectul finalizat de aproape trei ani în județul Harghita a avut și continuitate. Proiectul
dedicat gestionării eficiente a pădurilor a avut drept obiectiv principal creșterea rolului
multilateral al pădurilor în dezvoltarea economică, în protejarea mediului și în
îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, iar tema centrală a fost gestionarea
pădurilor și planificarea forestieră bazată pe participare. În cadrul proiectului, pentru
prima oară în țară, au fost anunțate concursuri de subproiecte, datorită cărora cinci
consilii locale din județ au câștigat finanțare în valoare de 300 de mii de euro. Aceste
consilii locale au fost: Ciumani, Remetea, Siculeni, Dealu, Vlăhița. Astfel a luat naștere, de
exemplu, monografia pădurile din Remetea, publicația cu titlul Cartea pădurii din
Ciumani, schimbul de experiențe al elevilor din Ciumani cu localități din Franța, tabăra de
vară și expoziția de sculptură pentru copiii de la Siculeni. De asemenea, au avut loc
schimburile de experiență organizate în cadrul subproiectelor Formarie și Destination
Mountain în domeniile fabricării de combustibil provenit din reziduuri lemnoase și care
poate fi folosit pentru încălzire, precum și proiectarea și funcționarea parcurilor de
aventuri și a traseelor turistice.
Proiectul Robinwood Plus ne-a oferit posibilitatea să învățăm din experiențele altora,
acumulate în cursul a mai multor decenii. Acest proiect a foarte benefic, mai ales în
perioada recesiunii, unind actorii interesați. Încercăm să sprijinim composesoratele să-și
utilizeze cât mai eficient resursele, pentru că astfel se poate realiza o rotație economică
datorită căreia profitul rămâne la nivel local. Am început procesul de organizare care este
important mai ales pentru că prelucrătorii locali de lemn doar așa pot concura cu firmele
multinaționale. Acest proces va avea efecte pe termen lung.
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Rezultatele concrete realizate în cei patru ani ai colaborării interregionale: treisprezece
ședințe ale consiliului director și întâlniri tehnice, anunțarea și finanțarea a cinci
subproiecte în valoare de aproape 1,1 milioane de euro, zece conferințe internaționale și
regionale cu aproximativ 1.300 de participanți (dintre acestea, două au fost organizate în
Miercurea-Ciuc), cunoașterea a aproape patruzeci de bune practici legate de
managementul pădurilor și explorarea posibilităților de transfer.
În același timp, inspirându-ne din proiectul Robinwood Plus a fost înființat grupul de lucru
de Gestionare Sustenabilă a Pădurilor a Consiliului Județean Harghita, precum și Consiliul
Consultativ al Gestionării Sustenabile Forestiere. Scopul este să sprijinim firmele de
prelucrare a lemnului din județ, principiul nostru este ca lemnul să părăsească zona de
prelucrare, sub forma de produse. În acest scop am înființat consiliul consultativ în
industria lemnului, am dezbătut această temă în forumuri forestiere cu antreprenorii din
industria lemnului, cu specialiști silvicultori, și pe lângă acestea, consiliul județean a avut
rol și în înființarea clusterului de industrie forestieră din zona Ciucului. Printre planurile
noastre, figurează crearea unei piețe forestiere unitare în județ, în acest sens însă mai
avem de lucru.
Consiliu consultativ în industria lemnului
La ședința inaugurală a consiliului consultativ în industria lemnului din județul Harghita,
desfășurată în data de 15 octombrie 2013, la cererea Consiliului Județean Harghita au
participat antreprenori din industria forestieră, conducerile composesoratelor, specialiști
în silvicultură și pedagogi. În cadrul procesului decizional este nevoie de un consiliu
consultativ profesionist, deoarece consiliul județean nu are competență directă în
domeniul gestionării pădurilor și a prelucrării lemnului, însă poate sprijini actorii
domeniilor amintite prin inițiative, medieri, prin proiecte europene.
S-a înființat clusterul din industria lemnului din Ciuc
Membrii fondatori ai organizației sunt Consiliul Județean Harghita, firme din zona
Ciucului, composesorate, Asociația Antreprenorilor din Ciuc, Universitatea Sapientia din
Miercurea-Ciuc, respectiv Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere a Universității
Transilvania din Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Obiectivele
organizației, printre altele, sunt și inițierea de proiecte inovative comune, participarea la
târguri, expoziții și alte evenimente din țară și din străinătate, implementarea de proiecte
internaționale, elaborarea marketingului comun al membrilor, colaborarea cu alte
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clustere, elaborarea de proiecte legislative, informarea celor interesați în legătură cu
legislația din domeniu.
Lobby la nivel european
Partenerii proiectului Robinwood Plus, drept însumare a experiențelor, a celor învățate
formulează propuneri Comisiei Europene în domeniile gestionării pădurilor, a prelucrării
lemnului, turismul forestier, biodiversitate, utilizarea biomasei și educație ecologică.
Aceste propuneri au vizat generarea de venituri locale din lemne. Pentru acest lucru este
nevoie de schimb de experiențe, de cunoștințe și ca cei interesați în industria lemnului să
colaboreze, începând de la biserici până la școlile profesionale.
În urma proiectului facem lobby la fracțiunea Partidului Popular European, respectiv la
organele competente ale Parlamentului European în favoarea firmelor locale mici și
mijlocii, respectiv pentru ca în urma prelucrării lemnului nu firmele multinaționale să
profite, ci în primul rând populația locală.
Lemn local pentru construcțiile din județ
Consiliul Județean Harghita sprijină în mod accentuat construcția din lemn local și în
strategia economică a județului atribuie un rol accentuat industriei lemnului, ceea ce
înseamnă stimularea prelucrării locale a lemnului, asocierea în organizații a proprietarilor
de păduri, sprijinirea tehnică și financiară a producției energiei ecologice, incluzând aici și
scutirea de impozite.
Unul dintre principalele puncte ale programului de dezvoltare economică poartă titlul Să
construim din lemn și vizează păstrarea, restaurarea imaginii satului tradițional.
Ca să putem vorbi despre o industrie secuiască a lemnului competitivă una dintre
condițiile de bază este educația profesională de calitate. Consiliul Județean Harghita
consideră acest lucru foarte important pentru că se leagă de rămânerea acasă a tinerilor,
de crearea de noi locuri de muncă.
În conștiință de cauză Consiliul Județean Harghita, în colaborare cu Școala Populară de
Artă a inițiat cursul de sculptură a porților secuiești, care se bucură de mare succes.
Programul Mai mult decât tâmplar s-a născut din recunoașterea faptului că în Ținutul
Secuiesc sunt din ce în ce mai puține clădiri tradiționale care demonstrează specificul
zonei. Sunt din ce în ce mai puțini zidari, tâmplari care să cunoască caracteristicile
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materialelor de construcții furnizate de natură (lemn, piatră, var, trestie, lut, paie etc.) și
care să poată și lucra cu acestea. Lipsa de cunoștințe profesionale în domeniul utilizării
comune a materialelor moderne și cele vechi este foarte mare, de aceea ar trebui
învățate și date mai departe cunoștințele meșteșugarilor bătrâni care trăiesc în această
zonă.
Toate acestea nu înseamnă că nu putem vorbi deloc de succese, căci în luna noiembrie
2015 a fost finalizată în Delnița aceea poartă secuiască construită în anul 1909, a cărei
renovare a început în luna septembrie cu sprijinul Consiliului Județean Harghita și al
Asociației pentru Județul Harghita. Acestea au depus un proiect la Bethlen Gábor
Alapkezelő Nonprofit Zrt. (BGA) și cu sprijinul consistent al acestei fundații și a
Secretariatul de Stat pentru Politica Națională din Ungaria, județul Harghita dispune și în
acest an de încă șase milioane de forinți pentru restaurarea de porți secuiești. În anul
2014 au fost restaurate cinci renumite porți secuiești, drept continuare există
posibilitatea salvării a încă nouă porți secuiești.
În afară de poarta de la Delnița, în zona Ciucului se va restaura o poartă în Sâncrăieni,
două în Armășeni, una în Ciucsângeorgiu, și una în Mădăraș. În zona Odorhei, din banii
câștigați prin proiect se vor restaura câte o portă în Zetea, Polonița și în Bisericani, porți
care sunt considerate comori naționale inestimabile.
Scopul programul Stimularea prelucrării lemnului este crearea bazei indispensabile de
cunoștințe și tehnologia de bază necesare pentru prelucrarea la un nivel mai înalt a
produselor lemnoase.
Măsuri ferme împotriva Holzindustrie Schweighofer
În primăvara anului 2013 Asociația Antreprenorilor ARBOR, care cuprinde o suta cincizeci
de firme din zona Gheorgheni a luat măsuri ferme împotriva „megagaterului” de la Reci al
firmei de exploatare a lemnului Holzindustrie Schweighofer. Delegația asociației,
înființată în urmă cu zece ani tocmai pentru înlăturarea pericolelor de acest gen, s-a
consultat la București cu ministerul român competent și cu deputații din parlamentul
României și conducerea UDMR. Forța protestului a fost întărită și de planul de acțiune al
grupului de specialiști ai Consiliului Județean Harghita – deoarece organizația și consiliul
județean se lupta de mulți ani pentru controlul local, echilibrat, profesional și responsabil
al exploatării forestiere din Ținutul Secuiesc.
Consiliul Județean Harghita și organizația ARBOR lucrează de mulți ani în colaborare
strânsă pentru transpunerea principiilor de mai sus într-un plan de acțiune. În luna martie

4

RO-530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. , tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

a anului 2013 am reprezentat împreună, la Limoges, propunerile de gestionare a
pădurilor, pentru ca acestea să ajungă în raportul prezentat Comisiei Europene.
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