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I. ACTIVITATE CA MEMBRU PERMANENT 

 

În cadrul reuniunii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) care a avut 

loc în data de 13 septembrie 2012, Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita 

a fost ales ca membru permanent al Comitetului Regiunilor.  

 

 „Pe durata mandatului meu voi 

încerca să reprezint mai pronunţat 

regiunea noastră” – a afirmat Borboly 

Csaba.  Prezenţa noastră este 

importantă nu doar la nivel naţional, 

ci şi în organismele internaţionale, 

deoarece este important ca interesele 

locuitorilor să fie reprezentate şi la 

nivelul Uniunii Europene. Preşedintele 

Consiliului Judeţean a mai adăugat că 

şi până în prezent Consiliul Judeţean 

Harghita a căutat să consolideze relaţiile internaţionale pe plan economic, cultural şi din alte 

domenii pe care regiunea le are, reprezentarea în Comitetul Regiunilor oferind o mare 

oportunitate pentru activităţile internaţionale ale Consiliului Judeţean. 

 

Activitate în comisiile de specialitate: 

Membru permanent în Comisia de protecţie a mediului, schimbări climatice şi politică 

energetică (ENVE) şi în Comisia Educaţie, tineret şi cercetare (EDUC), din partea grupului 

Partidului Popular European (PPE). 

 

Participare la sesiunile plenare ale CoR:  

 a 98-a sesiune plenară a CoR: 29 și 30 noiembrie 2012 

 a 99-a sesiune plenară a CoR: 31 ianuarie și 1 februarie 2013 

 a 100-a sesiune plenară a CoR: 11 și 12 aprilie 2013 

 a 103-a sesiune plenară a CoR: 7-9 octombrie 2013 

 a 104-a sesiune plenară a CoR: 28 și 29 noiembrie 2013 

 a 105-a sesiune plenară a CoR: 30 și 31 ianuarie 2014 

 a 106-a sesiune plenară a CoR: 2 și 3 aprilie 2014 

 a 107-a sesiune plenară a CoR: 25 și 26 iunie 2014 

 

Participare la reuniunile Comisiei de specialitate EDUC: 

 a 16-a şedinţă la Bruxelles, la 22 noiembrie 2012 

 a 17-a şedinţă la Bruxelles, la 25 februarie 2013 

 a 18-a ședință la Espoo, Finlanda, la 25 aprilie 2013 
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 a 19-a ședință la Bruxelles, la 16 septembrie 2013 

 a 20-a ședință la Bruxelles, la 13 noiembrie 2013 

 a 21-a ședință la Bruxelles, 10 aprilie 2014 

 a 22-a şedinţă şi conferinţa pe tema „Europa tinerilor 2014-2020” Cracovia, Polonia, 

între 12 şi 13 iunie 2014, la propunerea președintelui consiliului județean Harghita, 

tema discutată a fost legată de problema reprezentată de locul tinerilor pe piața 

forței de muncă. Inițial președintele consiliului județean a propus în atenția comisiei 

ca ședința cu privire la formarea profesională a tinerilor să fie organizată în județul 

Harghita, iar pornind de aici prezentarea acestei teme i-a fost acordată președintelui 

consiliului județean Borboly Csaba la Cracovia 

 Seminar de comisie: Promovarea sectoarelor culturale și creative, Gabrovo, Bulgaria 

la 1 iulie 2014 

 

Participare la reuniunile comisiei de specialitate ENVE: 

 a 16-a şedinţă la Bruxelles la 6 decembrie 2012 

 a 17-a ședință la Bruxelles la 19 februarie 2013 

 a 18-a şedinţă la Bruxelles la 24 aprilie 2013 

 a 20-a ședință la Vilnius, Lituania, la 2 septembrie 2013 

 a 21-a ședință la Bruxelles la 5 decembrie 2013 

 a 22-a ședință la Bruxelles la 12 februarie 2014 

 a 23-a ședință la Bruxelles la 24 aprilie 2014 

 a 24-a ședință la Bruxelles la 19 iunie 2014 

 Vizită de studiu a Comisiei ENVE "Îmbunătățirea bazei de cunoștințe la nivel local și 
regional pentru elaborarea de politici de mediu și  de schimbările climatice mai bune" 

 

Participare la alte evenimente CoR: 

 Seminar extern al grupului PPE, Kaunas, 18 octombrie 2013 

 Grupul de contact: Comitetul Regiunilor și Congresul Autorităților Locale și Regionale, 

9 decembrie 2013, Paris 

  al 6-lea Summit al orașelor și regiunilor din Europa, Athena, 6-7 martie 2014 

 Ce de-a 26-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, 

Strasbourg, 26 martie 2014 

 Alegeri UE 2014 - summit-ul liderilor politici regionale și locale PPE: asigurarea 

creșterii economice și a locurilor de muncă în regiunile și orașele UE, Poznan, Polonia, 

25 aprilie 2014 

 Carbon redus, energie și mediu - soluții sustenabile pentru management de mediu și 

de resurse și de cercetare inovatoare, Swansea, Regatul Unit, 29 aprilie 2014 
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Membru al delegației române 

 

Mă simt onorat să fac parte din delegația României la Comitetul Regiunilor, și cu această 

ocazie aș vrea să-i mulțumesc coordonatorului delegației, dnei Liliana Mangeac și membrilor  

UNCJR care au constituit, permanent, un adevărat sprijin. Ajutorul Lilianei  a fost esențial în 

comunicarea și ținerea legăturii cu ceilalți membri al Comitetului, mai ales în acele trei luni 

din anul 2013 când nu am putut exercita funcția de președinte a Consiliului Județean 

Harghita și deci nu am putut  lua parte nici la activitățile Comitetului Regiunilor. 

Totodată aș vrea să le mulțumesc membrilor delegației României care au sprjinit 

amendamentele pe care le-am înaintat în perioada 2012-2014, și anume: Brăiloiu Ovidiu, 

Nica Alin Adrian, Drăghici Emil, Gâju Mariana, Oprea Emilian, Prioteasa Ion, Adomniţei 

Cristian Mihai, Falcă Gheroghe și Ciupercă Silvian (în funcţie, desigur, de prezenţa membrilor 

la sesiunile plenare), fără sprijinul cărora amendamentele nu ar fi ajuns să fie dezbătute în 

plen. 

Ca membru al delegației, am avut 

parte de mai multe întâlniri 

interesante, în special în data de 28 

noiembrie 2013, când delegația 

României a avut ocazia să se 

întâlnească cu domnul Dacian Cioloș, 

Comisarul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală, 

reuniune în cadrul căreia am abordat 

aspecte legate de Politica Agricolă 

Comună după 2013, implicațiile pentru 

România și rolul pe care membrii 

români la CoR l-ar putea juca în punerea ei în aplicare. A fost o întâlnire de succes, deoarece 

agricultura este unica șansă împotriva fenomenelor de depopulare din satele mici, cu câteva 

sute de locuitori în județul Harghita, o regiune europeană bogată în tradiţii agricole, unde 

orice sprijin, program, proiect pentru dezvoltarea agriculturii este în folosul locuitorilor.  

De asemenea am putut lua parte la discuţia pe tema dezvoltării capacităţii României de a 

influenţa politica europeană, realizată la data de 8 octombrie 2013 cu sprijinul dlui Dan Luca, 

director Euractiv și la întâlnirea cu şeful Biroului Român de Informare al Parlamentului 

European, dna Mădălina Mihalache (la data de 28 noiembrie 2014, urmare a iniţiativei CoR şi 

a Biroului UNCJR-Bruxelles pentru sprijinirea Parlamentului European în eforturile legate de 

campania de comunicare pentru alegerile europene din 2014, în eventualitatea introducerii 

acestui subiect pe agenda de comunicare a autorităţilor locale. Totodată am avut ocazia să 

contribui, prin opinia expriată de delegația română, la procesul de reflecţie privind viitorul 

Comitetutui Regiunilor. 
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Aștept cu plăcere viitorele întâlniri ale membrilor delegației României la CoR, pentru 

dezbaterea aspectelor importante privind activitatea noastră și întâlnirile cu invitații speciali. 

 

 

II. PROPUNERILE DE MODIFICARE ÎNAINTATE ÎN CADRUL COMISIILOR DE 

SPECIALITATE ȘI/SAU ÎN CADRUL SESIUNILOR PLENARE 

 

 În perioada septembrie 2012 – august 2014 au fost depuse următoarele amendamente: 

 

2013: 

1. Pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2013 – 10 amendamente 

2. Energia din surse regenerabile : o prezență majoră pe piața energetică europeană – 2 

amendamente 

3. Crearea unei mai bune sinergii între bugetele UE, naționale și subnaționale – 1 

amendament 

4. Sport, handicap, timp liber – 6 amendamente 

5. Planul de acțiune 2020 pentru antreprenoriat – 5 amendamente 

6. Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în 

mediul înconjurător – 8 amendamente 

7. Pachetul privind locurile de muncă pentru tineret – 5 amendamente 

8. Parteneriatul urban-rural și guvernanța – 3 amendamente 

9. Cartea Verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene – 5 

amendamente 

10. CARS 2020 : Planul de acțiune pentru o industrie a automobilelor competitivă și 

durabilă în Europa – 3 amendamente 

 

2014: 

1. Învățământul superior european în lume – raportor 

2. Propunerea de directivă de modificare a directivei 94/62/CE privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din 

plastic subțiri – 2 amendamente 

3. Acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în 

țările terțe – 2 amendamente 

4. Un cadru de calitate pentru stagii – 2 amendamente 

5. O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier - 2 amendamente 

6. Energie la prețuri accesibile pentru toți – 4 amendamente 

7. Noi orientări privind ajutoarele de stat în domeniul energiei  - 3 amendamente 

8. O strategie europeană în domeniul lipsei de adăpost – 3 amendamente 

9. Viitoarele politici ale UE în domeniul justiției și afacerilor interne – 1 amendament 

10. Cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015: gestionarea riscurilor în vederea obținerii 

rezilienței – 2 amendamente 
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Borboly Csaba a luat poziţie în susţinerea zonelor europene rurale, 31 ianuarie 2013: 

În 31 ianuarie şi 1 februarie 2013 

a avut loc, la Bruxelles, Sesiunea 

Plenară a Comitetului Regiunilor, 

ocazie cu care la dezbaterile din 

data 31 ianuarie 2013, 

preşedintele Consiliului Judeţean 

Harghita a înaintat două 

amendamente la avizele 

referitoare la „Crearea sinergiilor 

mai puternice între bugetul 

Uniunii Europene, bugetele naţionale şi cele subnaţionale” şi la „Energia din surse 

regenerabile: o prezenţă majoră pe piaţa energetică europeană”, amendamente care au fost 

adoptate de către membrii CoR.  

Într-unul din amendamente, preşedintele Consiliului Judeţean, pentru crearea sinergiilor mai 

puternice între bugetul Uniunii Europene şi bugetele naţionale şi cele subnaţionale, propune 

crearea unei reţele europene de cercetare între universităţi, astfel contribuindu-se la 

dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate în acest domeniu. Totodată se solicită sprijinirea 

proiectelor bazate pe schimburile de experienţă dintre diferitele organizaţii guvernamentale 

locale şi regionale. 

Celălalt amendament face referire la integrarea problematicii conştientizării sociale pe tema 

eficienţei energetice şi a resurselor regenerabile. „Formarea conştiinţei economice este 

parte organică a noii modalităţi de susţinere”, a afirmat Borboly Csaba, adăugând faptul 

că regiunile ar trebui să joace un rol special în lansarea micro-facilităţilor de energie 

regenerabilă. Acesta a mai spus că răspândirea utilizării energiilor regenerabile poate să se 

constituie pilonul de susţinere economic al tuturor comunităţilor, respectiv al regiunilor, de 

aceea este importantă susţinerea şi promovarea acesteia. „Cele două turbine de apă din 

localitatea Mădăraş-Ciuc sunt printre cele mai importante fabrici care utilizează energiile 

regenerabile din regiunea noastră, fapt ce demostrează că o bună parte a societăţii din 

România este pregătită pentru utilizarea acestor energii”. 

 

O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier, proiectul de aviz tema pădurilor și 

fondul forestier cuprinse în noua strategie forestieră a UE, respectiv cu privire la tema 

politicilor de poluare. 

În ceea ce privește gestionarea pădurilor, se atrage atenția asupra creșterii gradului de 

ocupare a forței de muncă în scopul încurajării inovației în domeniul construcțiilor din lemn, 

în acest sens fiind importantă asigurarea unui sistem de impozitare avantajos pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. Încurajarea celor din urmă ajută la punerea în practică a 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/wp-content/uploads/2013/02/uploaded-6.jpg
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politicilor regionale, respectiv crearea de rețele. Este importantă comunicarea durabilă și 

descentralizată cu actorii locali în scopul elaborării unei politici comune cu privire la 

gestionarea pădurilor, care vizează adoptarea la nivel local a politici și punerea în aplicare a 

acestora. 

„În domeniul gestionării pădurilor, Comitetul a adoptat mai multe propuneri, iar cea cu 

privire la acordarea de finanțare europeană micilor ateliere și asociații familiare a fost 

respinsă. A fost însă votată propunerea care face referire la o mai mare implicare a 

comunităților locale în legătură cu o mai strânsă colaborare cu părțile implicate. Adoptarea 

propunerilor este importantă și datorită faptului că acestea vor intra în circuitul sistemului 

juridic european”, a precizat Borboly Csaba. 

 

Au fost acceptate recomandările lui Borboly Csaba de către comisia ENVE din cadrul 

Comitetul Regiunilor, 3 septembrie 2013 

   

 Trei amendamente propuse au 

fost acceptate de Comisia pentru 

mediu, schimbări climatice și 

energie (ENVE) la întâlnirea din 

Vilnius, din data de 3 septembrie. 

Președintele Consiliului Județean 

Harghita, care este membru de un 

an în organul consultativ al Uniunii 

Europeane, a depus amendamente 

la documentul Strategia UE privind 

adaptarea la schimbările climatice. 

Prima propunere vizează 

mentalitatea de mediu și faptul că instruirile trebuie să se concentreze asupra schimbărilor 

climatice. Potrivit lui Borboly Csaba este important ca autoritățile locale și regionale să își 

asume responsabilitatea în procesul de educație ecologică. În documentul care se referă la 

infrastructura de mediu prietenos, președintele Consiliului Județean Harghita solicită să fie 

înființate composesoratele de păduri, fără acestea realizarea unor planuri de dezvoltare 

unificate fiind irealizabile. Mai mult, ar promova construcția de clădiri publice din materiale 

provenite din sursă bio, cum este masa lemnoasă autohtonă. 

În schimb comisia nu a acceptat propunerile de modificare la documentul  Cartea verde 

privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător, 

privind organizarea de campanii informative pentru populație despre gestionarea deșeurilor 

în special în statele membre ale UE, unde acestea nu sunt respectate. „Îmi pare rău că acest 

subiect prezintă importanță pentru colegi, dar până la sesiunea plenară din octombrie o să 

fac lobby în acest sens”, a declarat Borboly Csaba. 
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 Borboly Csaba a înaintat noi amendamente la Comitetul Regiunilor, 16 septembrie 2013: 

Trei din cele cinci 

amendamente depuse de 

Borboly Csaba la Comisia 

pentru educație, tineret, 

cultură și cercetare (EDUC) din 

cadrul Comitetului Regiunilor 

au fost adoptate la ședința care 

a avut loc în data de 16 

septembrie la Bruxelles. 

Președintele consiliului 

județean, care este membru al 

comitetului, a făcut propuneri 

la capitolul Sport, handicap și 

timp liber. 

La punctul 10 Comitetul Regiunilor a fost de acord cu rolul important al autorităților locale în 

dezvoltarea sportului pentru persoanele cu handicap, în special în ceea ce privește 

promovarea și investițiile în infrastructurile și activitățile sportive pe termen lung, iar acest 

punct a fost completat de către președintele consiliului județean, Borboly Csaba cu faptul că 

autoritățile naționale, regionale și locale pot să joace un rol important, în limita 

competențelor și posibilităților financiare de care dispun. La punctul al 17-lea Borboly Csaba 

a adăugat faptul că este important să se organizeze campanii de informare nu doar pentru 

persoanele cu handicap, ci și pentru restul populației, pentru a-i ajuta pe cetățeni să-i 

înțeleagă, să-i accepte și să-i integreze pe concetățenii cu handicap, dar și să învețe să-i 

sprijine pe aceștia. Și partea de voluntariat a fost atinsă la punctul 19 a documentului. 

Aceasta este considerată coloana vertebrală a acestui sector, iar completarea făcută se 

referă la sensibilizarea cu privire la importanța muncii de voluntariat. 

Două propuneri au fost respinse, ambele făcând referire la minoritățile naționale. Punctul al 

20-lea al proiectului de aviz face referire la grupurile de populație care se confruntă cu o 

dublă sau triplă discriminare, în cazul în care au handicapuri multiple, sunt imigrați la origine 

sau sunt victime ale excluziunii sociale legate de homofobie sau pe criterii de sex; acest 

proiect a fost completat de Borboly Csaba prin adăugarea la enumerația mai sus-amintită a 

persoanelor care fac parte dintr-o minoritate. La punctul 31, textul propus face referire la 

faptul că Comitetul Regiunilor recunoaște că persoanelor cu handicap mintal care fac parte 

dintr-o minoritate este foarte important să li se asigure învățământ în limba lor maternă, 

deoarece integrarea lor ar fi deosebit de dificilă în condițiile utilizării unei limbi care fie că le 

este necunoscută, fie este foarte greu de învățat din cauza handicapului lor. 
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Propunerile de modificare înaintate de Borboly Csaba, 10 octombrie 2013 

La ședința Partidului Popular European din cadrul Comitetului Regiunilor, care a avut loc la 

Bruxelles în data de 8 octombrie 2013, s-au adoptat propunerile de aviz înaintate de Borboly 

Csaba. Modificările textelor avizelor au fost votate și de plen în ședințele care au avut loc 

ulterior. 

Amendamentele depuse la proiectele de aviz: Parteneriat urban-rural și guvernanța, Planul 

de acțiune „Antreprenoriat 2020”, Cartea verde „Finanțarea pe termen lung a economiei 

europene”, Cars 2020: plan de acțiune pentru o industrie a autovehiculelor competitivă și 

durabilă în Europa, Perspectiva autorităților locale și regionale privind petrolul și gazele de 

șist sau din alte formațiuni compacte (hidrocarburi neconvenționale). Conform propunerilor, 

la nivelul Uniunii trebuie să existe coordonare între politicile urbane și rurale, în continuare 

încurajându-se autoritățile locale și regionale, precum și autoritățile de la nivel intermediar și 

structurile administrative ale altor unități teritoriale pentru a-și asuma un rol important în 

dezvoltarea și consolidarea sistemelor de parteneriat urban-rural. 

Unul dintre amendamente face referire și la îmbătrânirea parcului auto, fapt caracteristic 

mai ales în partea de est a UE, motivele fiind comercializarea cu precădere a autoturismelor 

second hand, raportul dintre prețul unui autoturism nou și al unuia second hand, respectiv 

nivelului de trai scăzut. Acesta este și motivul pentru care este necesară regândirea 

programului cu privire la autoturismele vechi, program care funcționează deja în România, 

încurajarea acestora și în alte țări, elaborarea de condiții cadru comune, respectiv găsirea 

modalității de finanțare. 

Amendamentul care face 

referire la planul de acțiune 

antreprenorială vorbește 

despre faptul că autoritățile 

locale și regionale sunt capabile 

să lanseze programe care să 

contribuie la creșterea spiritului 

antreprenorial al tinerilor în 

domenii de activitate care sunt 

specifice în regiune și care să 

contribuie la dezvoltarea 

regiunii. Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean explică că acele domenii 

în care se poate încuraja spiritul antreprenorial în rândul tinerilor sunt cele pe care ei le 

întâlnesc zi de zi sau cele din gospodărie. Acesta este și motivul principal pentru care trebuie 

încurajați pentru ca aceștia să găsească posibilitățile oferite în viața de zi cu zi și să observe 

valoarea muncii lor. Potențialele afaceri se ascund în tradițiile și meșteșugurile locale, iar 

reînvățarea lor poate conduce la crearea de noi piețe. Totodată se vorbește despre faptul că 

sunt necesare finanțări externe pentru IMM-uri în desfășurarea de activități ecologice care 

pot contribui la ridicarea problemelor de finanțare în multe regiuni. 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/wp-content/uploads/2013/10/borbolycor.jpg
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În cazul amendamentului cu privire la Cartea verde a finanțării pe termen lung a economiei 

europene, președintele Consiliului Județean Harghita a completat textul propus de Comitetul 

Regiunilor, menţionând că finanțarea pieţei de capital a investițiilor poate fi îmbunătățită și 

prin sprijinirea instituțiilor financiare locale și regionale. În cazul investițiilor locale, mai ales 

în sectorul energetic și cel de mediu, ar trebui să fie stabilite scheme de investiții în care 

comunitatea regională sau locală să apară nu numai în calitate de consumator, ci și în 

calitate de investitor, finanțator.  

Cât privește amendamentele care fac referire la perspectiva gazelor de șist și a petrolului, 

Borboly Csaba propune familiarizarea populației cu activitățile care fac referire la 

hidrocarburile neconvenționale și înființarea grupurilor care să ofere o viziune obiectivă 

asupra tuturor etapelor de exploatare, contribuția la beneficiile economice și în același timp 

la riscurile de mediu și cele sociale. Populația locală este implicată în toate etapele 

exploatării, deci este esențială cunoașterea poziției acesteia, iar pentru aceasta este 

importantă obținerea de informații referitoare la procedura, riscurile, beneficiile 

exploatărilor de la profesioniștii din domeniu care au cunoștințe despre condițiile locale. 

 

A 105-a sesiune plenară CoR, 30 ianuarie 2014: 

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba în calitate de membru permanent 

al Comitetului Regiunilor, a prezentat în data de 30 ianuarie 2014, la cea de-a 105-a sesiune 

plenară a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, proiectul de aviz „Învățământul superior 

european în lume”, acesta fiind adoptat în unanimitate. Pe lângă acest proiect de aviz, s-a 

votat și în legătură cu alte două propuneri importante formulate de președintele consiliului 

județean, și anume cea care privește tema pădurilor și fondul forestier cuprinse în noua 

strategie forestieră a UE, respectiv cu privire la tema politicilor de poluare. 

În ceea ce privește gestionarea pădurilor, se atrage atenția asupra creșterii gradului de 

ocupare a forței de muncă în scopul încurajării inovației în domeniul construcțiilor din lemn, 

în acest sens fiind importantă asigurarea unui sistem de impozitare avantajos pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. Încurajarea celor din urmă ajută la punerea în practică a 

politicilor regionale, respectiv crearea de rețele. Este importantă comunicarea durabilă și 

descentralizată cu actorii locali în scopul elaborării unei politici comune cu privire la 

gestionarea pădurilor, care vizează adoptarea la nivel local a politicii și punerea în aplicare a 

acesteia. 

„În domeniul gestionării pădurilor, Comitetul Regiunilor a adoptat mai multe propuneri, iar 

cea cu privire la acordarea de finanțare europeană micilor ateliere și asociații familiale a fost 

respinsă. A fost însă votată propunerea care face referire la o mai mare implicare a 

comunităților locale în legătură cu o mai strânsă colaborare cu părțile implicate. Adoptarea 

propunerilor este importantă și datorită faptului că acestea vor intra în circuitul sitemului 

juridic european”, a precizat Borboly Csaba. 
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Lobby la Bruxelles în folosul minorităților naționale, 5 aprilie 2014: 

La ședința grupului PPE care a avut loc în data de 2 aprilie la Bruxelles, au fost acceptate 

propunerile lui Borboly Csaba referitoare la apărarea drepturilor minoritare și incluse în 

proiectul acestuia care vizează situația minorității din Ucraina. 

În alocuțiunea sa, președintele Consiliului Județean a surprins două aspecte: situația de criză 

din Ucraina și cel care face referire la retragerea legii cu privire la limbile regionale. A 

solicitat ca din partea Europei să se ofere o mai mare importanță drepturilor minorităților 

etnice și lingvistice, punând accent pe situația rușilor, maghiarilor, românilor și polonezilor 

care trăiesc în Ucraina. Aceste aspecte au fost cuprinse în proiectul grupului PPE și care a 

devenit parte a rezoluției cadru. În cuprinsul documentului se precizează că viitorul Ucrainei 

trebuie să fie decis de cetățenii ucraineni, fără ca aceștia să fie presați din exterior. În 

continuare se atrage atenția guvernului Ucrainei să respecte drepturile minorităților 

trăitoare pe teritoriul ei în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

Acordul de la Helsinki și Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. 

 

Borboly Csaba a dat citire mesajului autorităților din Republica Moldova, 5 aprilie 2014, în 

cadrul reuniunii Grupului PPE al CoR: 

În debutul scrisorii se menționează importanța pe care o reprezintă pentru Republica 

Moldova procesul de integrare în Uniunea Europeană și posibilitatea oferită pentru 

desprinderea de regimul totalitar și pășirea pe calea schimbărilor democratice, modernizării 

și dezvoltării durabile. Procesul de aderare nu trebuie să fie doar o preocupare a guvernării 

centrale și presupune o implicare directă, deplină şi încă de la început a tuturor părţilor 

interesate: guvernul central, autorităţile locale şi regionale, precum şi a cetăţenii moldoveni. 

În continuare se menționează eforturile considerabile depuse de Republica Moldova în 

vederea apropierii de Uniunea Europeană, modernizarea țării și asigurarea prosperității 

cetățenilor.  

Având în vedere și contextul politic actual din regiune se solicită urgentarea procesului de 

semnare a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, monitorizarea 

desfăşurării procesului de descentralizare și aplicare a autonomiei și democrației locale. De 

asemenea, se menționează necesitatea dezvoltării unor programe de înfrăţire instituţională 

dintre autorităţile locale şi regionale din Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii 

Europene, ce ar putea fi realizate sub egida Comitetului Regiunilor. În acest sens se solicită 

evaluarea posibilităţii de încheiere unui acord de cooperare între Comitetul Regiunilor şi 

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, sau, iniţierea, într-o primă etapă, a unui plan de 

acţiune. 
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III. ACTIVITATE DE RAPORTOR ÎN ELABORAREA OPINIILOR COMITETULUI 

REGIUNILOR 

 

III.a  Învățământul superior european în lume: 

 

1. Reuniunea Comisiei EDUC, 16 septembrie 2013: 

În cadrul reuniunii Comisiei EDUC din 16 septembrie 2013 dl Borboly Csaba și-a asumat rolul 

de raportor în domeniul „Învățământul superior european la nivel mondial”, rol pe care 

Comisia de specialitate l-a adoptat. Acest rol a fost motivat de către președintele Consiliului 

Județean prin faptul că județul Harghita este parte în mai multe proiecte europene care au 

legătură cu acest subiect, iar exemplul dat de către acesta a fost proiectul SEEMIG, proiect 

care are scopul de a dezvolta strategii cu privire la migrație. Un alt exemplu a fost programul 

de stagiatură al Consiliului Județean Harghita care se bucură de un mare interes din partea 

studenților și în urma căruia se are în vedere organizarea unui program de formare de 

specialitate. 

În elaborarea proiectului de aviz a reprezentat un avantaj faptul că dl Borboly este 

reprezentantul unei regiuni multilingve, unde învățământul superior în limba minorităților 

are un trecut de doar câteva zeci de ani. Redactarea propunerii de aviz a fost precedată de: 

consultări regionale, cu participarea reprezentanților instituțiilor de învățământ superior din 

România, cu experți ai instituțiilor Uniunii Europene la Bruxelles, cu responsabilii Comisiei 

Europene în domeniul învățământului superior, respectiv discuții cu reprezentanții 

președinției lituaniene a UE pe tema învățământului. 

 

2. Consultare cu stakeholderi pentru aceasta temă, 4 octombrie 2014: 

La nivel local: cu profesorii de la Universitatea Sapientia și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj 

Napoca, apoi au fost consultate: primarul Oprea Emilian, doamna secretar de stat Valentina 

Stefania Duminica, membrii delegației Române la CoR, domnul ministru Pricopie și la nivel 

internațional, la sediul CoR în Bruxelles.  

 

3. Borboly Csaba s-a întâlnit la Bruxelles cu atașatul lituanian, 6 noiembrie 2013: 

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba s-a întâlnit în cursul zilei de 6 

noiembrie 2013, la Bruxelles, cu atașatul pe probleme de educație și știință al 

Reprezentanței Permanente a Lituaniei pe lângă Uniunea Europeană, Milda Špėlytė-

Letulienė și cu expertul Csák László (în acel semestru european, președinția Uniunii 

Europene a aparținut Lituaniei.) Discuția  a făcut parte din seria de consultări cu privire  la 

proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor – Învățământul superior european în lume –, 

pentru care dl Borboly Csaba a fost ales raportor. Atașatul pe probleme de educație  a făcut 

cunoscut punctul de vedere al Lituaniei cu privire la învățământul superior, și anume: 

consideră a fi importantă deschiderea rețelelor învățământului superior european către 
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studenții din Europa de Est, extinderea sistemului intern al învățământului superior 

european, astfel în contcât să contribuie la îmbunătățirea calității acestuia. Csák László a 

prezentat punctul central al proiectului de aviz conform căruia atenția ar trebui îndreptată 

către universitățile mai mici, multiculturale, iar pentru toate acestea este nevoie de sporirea 

rolului autorităților locale și regionale. Expertul a considerat a fi important și aspectul cu 

privire la mobilitatea studenților europeni în sensul în care aceasta ar trebui să vizeze 

domenii cu deficit de competențe. 

Borboly Csaba a considerat această întâlnire ca fiind una de succes, a existat consens în 

aproape toate punctele de vedere exprimate și a considerat că această direcție ar putea fi 

urmată.  

 

4. Învățământ superior european multicultural, temă dezbătută la Bruxelles, 13 

noiembrie 2013: 

La reuniunea Comitetului Regiunilor (CoR) – Comisia pentru educație, tineret, cultură și 

cercetare (EDUC) din data de 13 noiembrie de la Bruxelles a fost aprobat proiectul de aviz cu 

privire la „Învățământul superior european în lume”. Dl Borboly Csaba, președintele 

Consiliului Județean Harghita a avut calitatea de raportor, iar cu privire la opinia sa legată de 

acest subiect au fost formulate 13 amendamente, printre care reprezentantul Grupului 

Partidului European Socialist, vicepreședintele comisiei EDUC, Jean Francois Istasse. 

Aspectele cu privire la care Borboly Csaba a 

revenit au în vedere menționarea rolului 

deosebit pe care îl au limbile regionale 

deoarece acestea contribuie la integrarea 

regională a instituțiilor de învățământ 

superior. Trebuie acordată de asemenea 

atenție în cazul planificărilor statelor membre 

în privința coeziunii și politicilor structurale a 

programelor cadru cu privire la instituțiile de învățământ superior. De asemenea regretă 

faptul că în comunicarea Comisiei nu este explicat suficient rolul cheie al autorităților locale 

regionale în procesul de internaționalizare al instituțiilor de învățământ superior și subliniază 

faptul că statele membre pot elabora programe de sprijin la nivel național care contribuie la 

punerea în aplicare a strategiilor de internaționalizare de către instituțiile de învățământ 

superior de la nivel local și regional. 

Președintele comisiei EDUC, dl Anton Rombouts, l-a felicitat pe Borboly Csaba pentru faptul 

că proiectul de aviz a fost votat în unanimitate, conținând amendamentele formulate de 

către acesta, însă a menționat că acesta trebuie adoptat și la ședința plenară a Comitetului 

Regiunilor din ianuarie 2014. S-a câștigat o bătălie, nu și războiul. Situația este una favorabilă 

și datorită faptului că înainte de ședința plenară doar în urma semnării de către cel puțin 32 

de membri ai Comisiei mai pot fi înaintate amendamente prezentului proiect. Jean Francois 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/wp-content/uploads/2013/11/csababorboly.jpg
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Istasse a catalogat documentul ca fiind unul pozitiv și și-a exprimat satisfacția în legătură cu 

faptul că s-a ajuns la consens în legătură cu amendamentele proiectului de aviz. 

La ședință a luat cuvântul și Dimitrios Kalogeropolous, raportor în cadrul Comisiei pentru 

cetăţenie, guvernanţă, afaceri externe şi instituţionale (CIVEX). Acesta a numit documentul 

ca fiind unul excelent și a afirmat că un rol important în internaționalizarea învățământului 

superior european îl are abordarea în sine a acestei teme. Astfel se reușește și atragerea de 

noi talente. 

În opinia lui Csák László, expertul solicitat de Borboly Csaba, deși opiniile Comitetului 

Regional au doar un caracter consultativ, rezultatul de astăzi este unul foarte important. „S-a 

reușit cu această ocazie găsirea unei soluții de compromis între grupurile Partidului Popular 

European și cel Socialist în cazul a două întrebări: în primul rând, rolul important al 

instituțiilor de învățământ multiculturali, iar în al doilea rând, propunerea Comitetului 

Regiunilor ca pentru perioada 2014-2020 statele membre, incluzând și România, să acorde 

sprijin pentru acele investiții din învățământul superior care vizează facultățile mici, 

regionale, în scopul consolidării competitivității lor”, a afirmat Csák László. 

Borboly Csaba a vorbit și despre necesitatea asigurării condițiilor necesare pentru ca elevii 

aflați într-o situație economică dezavantajoasă să poată avea acces la învățământ, soluția 

propusă de către acesta fiind învățământul la distanță. 

„Activitatea de raportor a însemnat pentru mine o noutate, având în vedere faptul că sunt 

membru al Comitetului Regiunilor doar de un an. Proiectul de aviz a fost trimis comisiei de 

specialitate în data de 17 octombrie și anterior trimiterii a fost precedat de un șir de 

consultării cu mai mulți experți din domeniu. M-am consultat la nivel regional cu 

reprezentanți ai învățământului superior românesc, la Bruxelles am discutat cu experții din 

instituțiile Uniunii Europene și cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior, 

respectiv cu atașatul probleme de educație și știință a Reprezentanței Permanente a 

Lituaniei pe lângă Uniunea Europeană”, a afirmat Borboly Csaba. 

 

5. Reuniunea plenară, 30 ianurie 2014: 

Președintele Consiliului Județean Harghita, dl Borboly Csaba, în 

calitate de membru permanent al Comitetului Regiunilor, a prezentat 

în data de 30 ianuarie, la cea de-a 105-a reuniune  plenară a 

Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, proiectul de aviz Învățământul 

superior european în lume, acesta fiind adoptat în unanimitate. 

Borboly Csaba a vorbit despre instituții de învățământ superior care 

să ofere calificare în limba minorităților, elaborarea programelor 

destinate dezvoltării specifice ale regiunilor, importanța mobilității în 

ambele sensuri.  
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La începutul reuniunii, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, atrăgând 

atenția statelor membre în primul rând, iar în al doilea rând dându-i replica președintelui 

grupului Partidului Popular European Michael Schneider, a spus că este important ca în 

procesul de elaborare al acordurilor de parteneriat să fie consultate administrațiile locale și 

regionale. Președintele comisiei a semnalat faptul că a primit numeroase sesizări care îl 

determină să nu-și exprime părerea public cu privire la aceste state, însă a ținut să afirme 

faptul că „sunt atenționate statele membre pentru a implica administrațiile locale și 

regionale”. 

Redactarea propunerii de aviz a fost precedată de: consultări regionale, cu participarea 

reprezentanților instituțiilor de învățământ superior din România, cu experți ai instituțiilor 

Uniunii Europene la Bruxelles, cu responsabilii Comisiei Europene pe temă învățământului 

superior, respectiv discuții cu reprezentanții președinției lituaniene a UE pe tema 

învățământului. 

„Strategia Europa 2020 acordă o importanță deosebită internaționalizării învățământului 

superior, acesta fiind și motivul pentru care încurajează elaborarea de strategii în acest sens. 

Consider că astfel se poate da un răspuns prin intermediul parteneriatelor din domeniul 

învățământului superior, provocărilor globalizării europene, iar acestea ar putea contribui la 

creșterea capacității de cercetare și educație și astfel universitățile pot deveni agenți ai 

transferului de cunoștințe”, a afirmat președintele consiliului județean. 

Proiectul de aviz recomandă ca statele membre să elaboreze programe care să contribuie la 

internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior regionale, aflate într-o situație 

specifică. Prin intermediul unor astfel de programe se poate atrage atenția asupra 

caracterului bidirecțional al mobilității, astfel ca acesta să corespundă regiunii-gazdă. 

Proiectul de aviz subliniază că, în Europa multilingvă și multinațională, instituțiile de 

învățământ superior pot avea un rol deosebit, deoarece pot oferi oportunități de instruire în 

mai multe limbi. În aceste medii multiculturale, studenții se pot familiariza cu cel puțin două 

limbi europene, ceea ce poate face ca aceste instituții să fie puncte de atracție în cadrul 

mobilității internaționale a studenților. Prin urmare, subliniază importanța competențelor 

lingvistice din punct de vedere al eforturilor de internaționalizare a învățământului superior. 

Totodată se propune administrațiilor locale și regionale să-și asume un rol în acest sens și să 

fie deschise la cererile de parteneriat.   

Comitetul Regiunilor consideră că diseminarea bunelor practici și a soluțiilor globale ale 

sistemului de învățământ superior european în țările vecine și în țările candidate la aderare 

oferă multe oportunități, întrucât astfel se poate garanta mobilitatea studenților din aceste 

țări spre Europa, iar șansele Europei cresc în competiția pentru talente. 

Președintele Consiliului Județean a ținut să mulțumească expertului Csák László (care a fost 

prezent la sesiunea plenară) pentru ajutorul oferit în procesul de redactare al proiectului de 

aviz, respectiv pentru sprijinul acordat de către Comitetul Regiunilor și grupul Partidului  
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Adoptarea propunerii are o dublă semnificație: atrage atenția asupra importanței instituțiilor 

de învățământ superior regionale – spre exemplu Universitatea Sapientia – ca studenții 

acestora să aibă aceleași oportunități ca și studenții universităților prestigioase. În 

continuare atenția instituțiilor Uniunii Europene se îndreaptă asupra minorităților naționale.  

 

6. Participare la conferințe în calitate de conferențiar, în cadrul activității de 

raportor: 

 

Expert pe probleme de tineret la conferința de la Strasbourg: 

Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa, cu tema Încadrarea în muncă a 

tinerilor prin promovarea educației și formării acestora  avut loc la Strasbourg, Franța, între 

25-27 martie 2014. 

Tema Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, organ consultativ al 

Consiliului Europei, a fost încadrarea în muncă a tinerilor prin promovarea educației și 

formării acestora. O alocuțiune despre importanța acestei teme  a fost rostită de Borboly 

Csaba, și poate fi citită aici: http://www.borbolycsaba.ro/ro/bunepractici/ 

La această reuniune, dl Borboly Csaba a făcut un apel către organizațiile de elevi și tineri 

pentru a desemna un expert care să formuleze un punct de vedere menit să contribuie la 

soluționarea problemelor cu privire la încadrarea tinerilor din județul Harghita în muncă. 

Tânărul expert care l-a însoțit pe dl Borboly Csaba a fost dl Ladó Tihamér Zsolt, din partea 

Federației Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc. 

 

Europa tinerilor. Corespund sistemele de educație și formare cu nevoile și așteprările 

tinerilor?, Krakow, Polonia, 13 iunie 2014: 

Comisia pentru Educație, Tineret, Cultură și Cercetare din cadrul Comitetului Regiunilor, 

împreună cu Regiunea Malopolska, a organizat în data de 13 iunie 2014, la Cracovia, 

conferința internațională cu tema Europa tinerilor 2014-2020. Borboly Csaba, președintele 

Consiliului Județean Harghita a fost invitat să ia parte la această conferință și să-și expună 

punctul de vedere în legătură cu posibilitățile de îmbunătățire a sistemului de educație și 

formare, cerințele de pe piața forței de muncă și așteptările tinerilor. 

Președintele Consiliului Județean consideră că este important ca organizațiile de tineret să-și 

facă auzită vocea în Europa, acesta fiind și motivul pentru care îi roagă președinții tuturor 

organizațiilor de tineret să-și facă cunoscută activitatea, părerea și propunerile în legătură cu 

tema mai sus-menționată, punând un accent special pe aspectele legate de învățământ și 

formare profesională, care joacă un rol cheie în îmbunătățirea condițiilor de ocupare a forței 

de muncă în rândul tinerilor și care-și pot găsi rezolvare la nivel local și regional. 
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III: b Raportor pe tema: Clădiri sustenabile 

Borboly Csaba a fost ales raportor pe tema construcțiilor durabile în cadrul reuniunii  

Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) care a avut loc la Bruxelles în 

data de 19 iunie 2014. 

Scopul general al inițiativei Comisiei Europene referitoare la tema construcțiilor durabile este 

acela de reducere al impactului clădirilor asupra mediului prin îmbunătățirea eficienței 

resurselor, crescând astfel competitivitatea companiilor din domeniul construcțiilor. În acest 

sens este nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor generale referitoare la utilizarea resurselor, 

conștientizarea asupra efectelor pe care le au clădirile asupra mediului, respectiv este nevoie 

de organizarea de campanii de sensibilizare în sfera privată, a arhitecților și în rândul 

instituțiilor publice pentru creșterea cererilor de construcție a clădirilor ecologice. 

Dl Borboly Csaba a afirmat că în întocmirea raportului va avea în vedere interesul județului 

Harghita, stipulat și în strategia instituției Consiliului Județean intitulată „Împreună pentru 

un viitor stabil!”. De asemenea, președintele Consiliului Județean a afirmat că va avea în 

vedere și aspecte referitoare la energiile regenerabile și gestionarea eficientă a acestora. 

În lunile august, septembrie și octombrie 2014 au avut şi vor avea loc o serie de consultări 

locale, regionale, naționale și internaționale: 

1. Uniunea Europeană promovează construcția clădirilor cu utilizarea eficientă a 

resurselor, 27 august 2014 

Din inițiativa președintelui Borboly Csaba, în data de 27 august a avut loc o dezbatere în 

legătură cu proiectul de aviz care va fi pregătit pentru Comitetul Regiunilor pe subiectul 

clădirilor sustenabile,  la Consiliul Județean Harghita din Miercurea-Ciuc. Președintele 

Consiliului Județean a fost ales raportor pe tema construcțiilor durabile în cadrul ședinței 

Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) care a avut loc la Bruxelles în 

data de 19 iunie 2014. 

La consfătuire au fost invitați membrii Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și 

Urbanism și au fost prezenți președintele CJ Harghita, dl Borboly Csaba, expertul subiectului 

ales, dl Csák László, și vicepreședintele Consiliului Județean, dl Incze Csongor.  

Obiectivul general al inițiativei Comisiei Europene privind clădirile sustenabile este reducerea 

impactului asupra mediului al acestora prin îmbunătățirea eficientă a resurselor. Prin 

urmare, trebuie îmbunătățite cunoștințele generale legate de utilizarea resurselor, atenția 

locuitorilor trebuie să fie atrasă către impactul clădirilor asupra mediului, prin organizarea 

unei campanii de conștientizare iar cererea pentru construcția clădirilor ecologice ar trebui 

crescută atât în sectorul privat, cît și în rândul arhitecților și instituțiilor publice. 

În cadrul reuniunii, dl Borboly Csaba a prezentat activitatea raportorilor și procesul de 

pregătire a rapoartelor. În opinia lui pregătirea unui raport pe acest subiect este important 

pentru că modificările legislative realizate în urma lui vor influența în mod semnificativ 

industria construcțiilor și protecția imaginii satelor din județul Harghita, și poate afecta și 
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programul Casa Secuiască Modernă. „Multe din ideile noastre coincid cu cele din 

comunicatul Comisiei Europene, dar realizând acest raport, putem consolida vocea noastră 

în Uniunea Europeană. Evident, raportorul trebuie să ia în considerare și opinia țărilor 

membre”. 

Dl Csák László a explicat că în domeniul construcțiilor se observă o nouă abordare, iar 

această schimbare se observă și la nivelul legislației și a reglementărilor în legătură cu 

clădirile sustenabile, mai precis în ceea ce priveşte eficiența lor energetică și reducerea 

costurilor. Acest lucru poate aduce un avânt în industria construcțiilor, noi reglementări 

legate de exploatarea forestieră la nivel comunitar, și poate aduce mari beneficii regiunilor a 

căror viață economică se bazează pe exploatarea forestieră și pe prelucrarea a lemnului. De 

aceea, constructorii și producătorii de materiale de construcții trebuie să fie pregătiți pentru 

o asemenea schimbare. Dl Csák László a atras atenția și asupra faptului că se pot construi și 

clădiri absurde - cum ar fi casele de lemn în forma de cubi – în cazul în care se ia în 

considerare numai sustenabilitatea clădirilor în sistemul de criterii, fără criterii urbanistice și 

estetice. 

Arhitectul Bogos Ernő a afirmat, că este de acord cu opinia domnului Csák şi a propus să fie 

inclusă charta programului Protecției de imagine a satelor din Transilvania, și să fie inclus 

câte un arhitect în procesul de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Totodată el crede că educația tinerilor este importantă și a propus înființarea specializării de 

construcție la Universitatea Sapientia, în cadrul căruia un corp de cercetători s-ar ocupa de 

arhitectura din lemn. Pe lângă aceasta, ar fi nevoie și de educație care conștientizează 

subiectul în învățământul liceal și profesional. 

După opinia vicepreședintelui Incze Csongor, dacă se ia în considerare și expertiza 

urbanistică în procesul construcțiilor, acesta ar însemna un surplus de costuri, și care ar 

trebui compensat cu subvenții, cum ar fi reducerea contribuției proprii sau scutire de impozit 

pentru mai mulți ani.  

Arhitectul șef, dl  Fülöp Otília, vede în schimbarea regulilor la nivelul Uniunii Europene o 

mare oportunitate pentru protecția de imagine a satelor secuiești și crede că atenția ar 

trebui să fie atrasă și asupra impactului clădirilor construite după aspectele de eficiență 

energetică pentru sănătatea oamenilor (de exemplu, dacă elevii învaţă în clădiri cu izolație 

termică, fără să fie asigurată aerisire suficientă - ar putea avea efect negativ asupra 

performanței lor). 

Consultări în vederea întocmirii raportului către Comitetul Regiunilor, 1 septembrie 2014: 

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, în calitate de raportor în cadrul 

Comitetului Regiunilor a participat la un forum organizat în vederea întocmirii raportului cu 

privire la clădirile sustenabile, după ce, în urmă cu câteva zile, a avut loc o consfătuire 

profesională cu membrii ai Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.  
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La acest forum, care a avut loc în data de 1 septembrie 2014, dl Borboly Csaba a spus că 

documentul redactat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene va avea efect și 

asupra forumurilor decizionale de la București. Acesta trebuie redactat în așa fel încât 

interesele din această zonă să fie reprezentate în aceeași măsură ca cele din ale celorlalte 

țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, dl Borboly Csaba își dorește să participe la 

București la consultări organizate pe această temă cu reprezentanți ai ministerului și 

organizațiilor profesionale din acest resort.  

Arhitecții sunt de părere că în ceea ce privește tema construcțiilor sustenabile, aceasta 

trebuie să fie în concordanță cu cea referitoare la silvicultură și managementul durabil al 

mediului înconjurător, ținându-se cont aici și de principiile care stau la baza programului de 

protecție a imaginii satului. Aceștia au pus accent pe faptul că atât satul, cât și orașul trebuie 

analizate din punct de vedere social, deoarece diferențele între acestea sunt semnificative. 

Acest lucru se vede și în modalitățile de construcție: în vreme ce în mediul rural un rol foarte 

important, pe lângă cel al casei propriu-zise, îl are curtea și pădurea, acesta dispare în cazul 

mediului urban. Cei prezenți au fost de acord în ceea ce privește faptul că legislația ar trebui 

întocmit așa fel încât să fie luate în considerare tradițiile și specificul regiunilor țărilor 

membre. 

S-a vorbit și despre reutilizarea materialului provenit din demolările de clădiri, despre 

prevederile din domeniul prevenirii incendiilor care sunt restrictive în ceea ce privește 

folosirea lemnului în cazul construirii clădirilor publice. În același timp s-a mai discutat și 

despre importanța reprezentată de respectarea specificului și valorilor locale în cazul 

construcțiilor publice și despre utilizarea resurselor locale în acest sens. 

Probleme de sănătate ale elevilor cauzate de ventilația necorespunzătoare, 19 septembrie 

2014 

În cursul zilei de vineri 19 septembrie, Borboly Csaba a purtat discuții cu ingineri constructori 

pe tema construcțiilor durabile, dat fiind faptul că a fost ales raportor pe această temă în 

cadrul ședinței Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului 

Regiunilor (CoR), care a avut loc la Bruxelles în data de 19 iunie. În opinia lui Borboly Csaba 

șirul dezbaterilor pe această temă are ca scop implicarea în procesul decizional la nivelul 

Uniunii Europene, având în vedere și opiniile țărilor membre și punerea de acord a acestor 

opinii. 

„Putem constata faptul că puterea Comitetului Regiunilor este tot mai mare, acesta devine 

un fel de cameră superioară a Uniunii Europene, de aceea este important ca odată cu 

elaborarea avizelor să ne facem auzită vocea, să ne facem cunoscute interesele. Trebuie să 

insistăm în ceea ce privește măsurile locale. Construcțiile din România sunt nechibzuite și 

risipitoare, însă Consiliul Județean Harghita  prin intermediul proiectelor sale, cum sunt 

programele de conservare a satelor sau cel destinat caselor moderne secuiești, încearcă să 

remedieze aceste neajunsuri la nivel județean. Se află în curs de elaborare și planul 
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urbanistic județean. Domeniile ca prelucrarea lemnului sau gospodărirea pădurilor, pot fi de 

asemenea abordate prin intermediul construcțiilor durabile”, a afirmat Borboly Csaba. 

La discuții a fost prezent și expertul Csák László. Una dintre teme dezbătute a fost și cea 

legată de lipsa ventilației la clădirile instituțiilor publice, aceasta generând îmbolnăvirea 

multor copii care frecventează școala sau grădinița, respectiv efectul negativ pe care 

ventilația necorespunzătoare îl are asupra activității adulților care își desfășoară activitatea 

în astfel de clădiri. Acest aspect al ventilației ar trebui să fie luat în considerare în momentul 

în care se reabilitează sau se întocmesc planuri de construcție pentru astfel de clădiri și 

trebuie incluse într-un articol al proiectului de aviz, mai ales că printr-un sistem de ventilație 

adecvat se poate face economie și la agentul termic. În cazul întocmirii sistemelor de 

ventilație, trebuie să existe cooperare între arhitecții clădirilor și inginerii constructori. 

Cei prezenți au îndemnat la efectuarea unui studiu referitor la capacitatea de exploatare 

forestieră, deoarece în funcție de aceasta ar trebui să se execute sistemele de termoficare. 

În prezent lemnul este vândut în forma sa brută, efectele negative observându-se la 

construirea clădirilor și locuințelor sustenabile a căror costuri de construcție ar scădea în 

cazul în care s-ar utiliza material lemnos local. S-a discutat și despre posibilitatea de izolare a 

clădirilor cu lână, procedeu care în această zonă nu este la întrebuințat. O altă problemă este 

cea a aparatelor de aer condiționat care se montează separat în fiecare birou. Cu un sistem 

de umbrire corespunzător nu ar fi necesară instalarea aparatelor de acest fel. 

Scopul general al inițiativei Comisiei Europene referitor la tema construcțiilor durabile este 

acela de reducere a impactului clădirilor asupra mediului prin îmbunătățirea eficienței 

resurselor, crescând astfel competitivitatea companiilor din domeniul construcțiilor. În acest 

sens este nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor generale referitoare la utilizarea resurselor, 

conștientizarea asupra efectelor pe care le au clădirile asupra mediului, respectiv este nevoie 

de organizarea de campanii de sensibilizare în sfera privată, a arhitecților și în rândul 

instituțiilor publice pentru creșterea cererilor de construcție a clădirilor ecologice. 

Utilizarea cunoștințelor locale și în cazul clădirilor sustenabile, 22 septembrie 2014 

A continuat în cursul zilei de luni, 22 

septembrie, la Bruxelles șirul de 

consultări pe care raportorul Comitetului 

Regiunilor (CoR), Borboly Csaba le 

desfășoară pe tema clădirilor 

sustenabile. Acesta, împreună cu 

expertul Csák László, a discutat pe 

această temă cu reprezentanții 

Comitetului Social și Economic al 

Comitetului (EESC), respectiv cu Direcția 

Generală de Mediu a Comisiei Europene 
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(ENV)  și Direcția Generală Întreprinderi și Industrie a Comisiei Europene (ENTR).  

Borboly Csaba a atras atenția asupra importanței utilizării cunoștințelor și materiilor prime 

locale și a îndemnat ca acestea să fie cuprinse în cadrul măsurilor care vizează construcțiile 

durabile. Costurile vor fi astfel eficientizate, impactul asupra mediului prin prelucrarea masei 

lemnoase putând fi astfel mai redus. Toate aceste aspecte sunt în concordanță cu 

programele Consiliului Județean Harghita care vizează protecția imaginii satului și 

modernizarea caselor vechi, programe care au ca principal scop utilizarea materiilor prime 

locale. Reglementările europene trebuie să aibă în vedere specificul diferitelor regiuni, 

aceste consultări oferind posibilitate de exprimare a intereselor regiunii și de atragere a 

atenției asupra acesteia. Reprezentanții ambelor instituții europene au fost de acord cu 

afirmația lui Borboly Csaba prin care a reamintit faptul că pe acest subiect Comisia 

Europeană a emis un comunicat conform căruia este nevoie de un sistem unic în care să fie 

adunate diferitele aspecte referitoare la sustenabilitatea industriei de construcții. 

 

Alte activități programate: 

 Propunere pentru dezbatere la sediul UNCJR în București: Dl Borboly Csaba își 

dorește să participe la București la consultări organizate pe această temă cu 

reprezentanți ai ministerului și organizațiilor profesionale din acest resort. 

 Ședința comisiei ENVE, 16-17 octombrie 2014 la Bologna (Emilia-Romagna), Italia, 

unde vor fi prezentate ideile principale ale proiectului de aviz. 

 11 decembrie 2014: Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie: 

dezbaterea proiectului de aviz în comisia de specialitate. 

 5 februarie 2015: Dezbaterea proiectului de aviz în sesiune plenară. 
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IV: COMUNICARE:  

 

1. Pagina dedicată activității în cadrul Comitetului Regiunilor funcționează în trei limbi: 

 

RO: http://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/ 

HU: http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ 

EN: http://borbolycsaba.ro/en/committe-of-the-regions/ 

 

Fiecare pagină este structurată în felul următor: 

 

 Clădiri sustenabile - Un nou proiect de aviz al Comitetului Regiunilor va fi elaborat 

în județul Harghita: curpinde toate informațiile legate de munca de raportor unde 

există și posibiliatate de intervenție pentru cei interesați 

 Posibilitate de intervenție la proiectele de aviz actuale ale Comitetului Regiunilor 

 Comitetul Regiunilor – informații generale 

 Propunerile de modificare acceptate 

 Propunerile de modificare acceptate parțial 

 Învățământul superior european în lume - Proiectul de aviz al Comitetului 

Regiunilor a fost elaborat în județul Harghita 

 Promovarea ocupării în rândul tinerilor prin educație și formare: rolul și cele mai 

bune practici în cadrul regiunilor din Europa 

 Știri  

 Informații utile 

 

2. Apariții în buletinele informative ale Comitetului Regiunilor: 

 

 Bugetul UE: președintele Valcárcel evidențiază eforturile făcute în favoarea coeziunii 

și a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, 8 februarie 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-budget-valcarcel-cohesion-

employment.aspx 

 Interviu cu reprezentanţii români la Ziua porţilor deschise, 6 mai 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/interviu-cu-reprezentantii-romani-la-

ziua-portilor-deschise.aspx 

 Vienne (Franţa): turism înfloritor, fără Paris și fără munți. Model pentru Harghita, 25 

octombrie 2013:  

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/vienne-model-pentru-harghita.aspx 

 EU telecoms market reform and education on the agenda of EDUC commission, 11 

noiembrie 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-telecoms-market-educ.aspx 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/
http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/
http://borbolycsaba.ro/en/committe-of-the-regions/
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-budget-valcarcel-cohesion-employment.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-budget-valcarcel-cohesion-employment.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/interviu-cu-reprezentantii-romani-la-ziua-portilor-deschise.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/interviu-cu-reprezentantii-romani-la-ziua-portilor-deschise.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/vienne-model-pentru-harghita.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/eu-telecoms-market-educ.aspx
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 Borboly Csaba: negocierile între UE și Republica Moldova trebuie susținute, 11 

decembrie 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/borboly-csaba-negocierile-ue-

moldova-sustinute.aspx 

 Robinwood Plus: Proiectul a ajuns la final, activitatea continuă, 18 decembrie 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/robinwood-plus.aspx 

 Sistemul de clacă – implementat cu succes în județul Harghita, 13 ianuarie 2014: 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/sistemul-de-claca-harghita.aspx 

 CoR solicită o politică modernizată în domeniul educației, care să aducă beneficii și 

regiunilor și grupurilor defavorizate, 31 ianuarie 2014: 

http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/modernised-education-policy.aspx: 

 România – participant activ la Festivalul regiunilor şi oraşelor Europei, 23 mai 2014: 

http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/romania-la-festivalul-regiunilor-

si-oraselor-europei-

.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-May-

2014 

 Expoziţia proiectului CreArt la Vilnius, Zagreb şi în Harghita, 11 iulie 2014: 

http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/creart-la-

Harghita.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Roma

nia-July-2014 

 

3. Știri: 

 

 Borboly Csaba a fost ales membru al Comitetului Regiunilor, 13 septembrie 2012: 

http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/borboly-csaba-a-fost-ales-membru-al-

comitetului-regiunilor.html 

 Borboly Csaba a luat poziţie în susţinerea zonelor europene rurale, 31 ianuarie 2013: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-luat-pozitie-in-sustinerea-zonelor-

europene-rurale/ 

 Borboly Csaba a fost reales în funcția de vicepreședinte al UNCJR, 14 martie 2013: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-fost-reales-in-functia-de-

vicepresedinte-al-uncjr/ 

 Borboly Csaba a înaintat noi amendamente la Comitetul Regiunilor, 16 septembrie 

2013:  

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-inaintat-noi-amendamente-la-

comitetul-regiunilor/ 

 Proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor va fi elaborat în județul Harghita, 3 

octombrie 2013: 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/borboly-csaba-negocierile-ue-moldova-sustinute.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/borboly-csaba-negocierile-ue-moldova-sustinute.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/robinwood-plus.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/sistemul-de-claca-harghita.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/Pages/modernised-education-policy.aspx
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/romania-la-festivalul-regiunilor-si-oraselor-europei-.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-May-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/romania-la-festivalul-regiunilor-si-oraselor-europei-.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-May-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/romania-la-festivalul-regiunilor-si-oraselor-europei-.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-May-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/romania-la-festivalul-regiunilor-si-oraselor-europei-.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-May-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/creart-la-Harghita.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-July-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/creart-la-Harghita.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-July-2014
http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/creart-la-Harghita.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-July-2014
http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/borboly-csaba-a-fost-ales-membru-al-comitetului-regiunilor.html
http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/borboly-csaba-a-fost-ales-membru-al-comitetului-regiunilor.html
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-luat-pozitie-in-sustinerea-zonelor-europene-rurale/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-luat-pozitie-in-sustinerea-zonelor-europene-rurale/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-fost-reales-in-functia-de-vicepresedinte-al-uncjr/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-fost-reales-in-functia-de-vicepresedinte-al-uncjr/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-inaintat-noi-amendamente-la-comitetul-regiunilor/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-inaintat-noi-amendamente-la-comitetul-regiunilor/
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http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-al-comitetului-regiunilor-va-fi-

elaborat-in-judetul-harghita/ 

 Comitetul Regiunilor: au fost acceptate propunerile de modificare înaintate de 

Borboly Csaba, 10 octombrie 2013: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/comitetul-regiunilor-au-fost-acceptate-propunerile-

de-modificare-inaintate-de-borboly-csaba/ 

 Declarația PPE cu privire la siguranța energetică europeană, 25 octombrie 2013: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/declaratia-ppe-cu-privire-la-siguranta-energetica-

europeana/ 

 Borboly Csaba s-a întâlnit la Bruxelles cu atașatul lituanian, 6 noiembrie 2013 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-s-a-intalnit-la-bruxelles-cu-atasatul-

lituanian/ 

 Învățământ superior european multicultural, temă dezbătută la Bruxelles, 13 

noiembrie 2013 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/invatamant-superior-european-multicultural-tema-

dezbatuta-la-bruxelles/ 

 Proiectul de aviz cu privire la competitivitatea învățământului superior european, 

prezentat la Bruxelles, 30 ianuarie 2014 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-cu-privire-la-competitivitatea-

invatamantului-superior-european-prezentat-la-bruxelles/ 

 Livestream – Comitetului Regiunilor, 30 ianuarie 2014 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/livestream-comitetului-regiunilor/ 

 S-a aprobat proiectul de aviz prezentat de Borboly Csaba la Bruxelles, 2 februarie 

2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/s-a-aprobat-proiectul-de-aviz-prezentat-de-borboly-

csaba-la-bruxelles/ 

 Propunerile formulate de Borboly Csaba vor intra în legislația europeană, 4 februarie 

2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/propunerile-formulate-de-borboly-csaba-vor-intra-

in-legislatia-europeana/ 

 CoR încurajează politicile educaționale moderne, care contribuie la dezvoltarea 

regiunilor și grupurilor dezavantajate, 12 februarie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/cor-incurajeaza-politicile-educationale-moderne-

care-contribuie-la-dezvoltarea-regiunilor-si-grupurilor-dezavantajate/ 

 Expert pe probleme de tineret la conferința de la Strasbourg, 13 martie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/expert-pe-probleme-de-tineret-la-conferinta-de-la-

strasbourg/ 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-al-comitetului-regiunilor-va-fi-elaborat-in-judetul-harghita/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-al-comitetului-regiunilor-va-fi-elaborat-in-judetul-harghita/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/comitetul-regiunilor-au-fost-acceptate-propunerile-de-modificare-inaintate-de-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/comitetul-regiunilor-au-fost-acceptate-propunerile-de-modificare-inaintate-de-borboly-csaba/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/declaratia-ppe-cu-privire-la-siguranta-energetica-europeana/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/declaratia-ppe-cu-privire-la-siguranta-energetica-europeana/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-s-a-intalnit-la-bruxelles-cu-atasatul-lituanian/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-s-a-intalnit-la-bruxelles-cu-atasatul-lituanian/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-cu-privire-la-competitivitatea-invatamantului-superior-european-prezentat-la-bruxelles/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/proiectul-de-aviz-cu-privire-la-competitivitatea-invatamantului-superior-european-prezentat-la-bruxelles/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/livestream-comitetului-regiunilor/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/propunerile-formulate-de-borboly-csaba-vor-intra-in-legislatia-europeana/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/propunerile-formulate-de-borboly-csaba-vor-intra-in-legislatia-europeana/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/cor-incurajeaza-politicile-educationale-moderne-care-contribuie-la-dezvoltarea-regiunilor-si-grupurilor-dezavantajate/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/cor-incurajeaza-politicile-educationale-moderne-care-contribuie-la-dezvoltarea-regiunilor-si-grupurilor-dezavantajate/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/expert-pe-probleme-de-tineret-la-conferinta-de-la-strasbourg/
http://www.borbolycsaba.ro/ro/expert-pe-probleme-de-tineret-la-conferinta-de-la-strasbourg/
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 Lobby la Bruxelles în folosul minorităților naționale, 5 aprilie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/lobby-la-bruxelles-in-folosul-minoritatilor-nationale/ 

 Borboly Csaba caută un tânăr expert care să-l însoțească la conferința din iunie de la 

Cracovia, 22 aprilie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-cauta-un-tanar-expert-care-sa-l-

insoteasca-la-conferinta-din-iunie-de-la-cracovia/ 

 Borboly Csaba, raportor în cadrul Comitetului Regiunilor, 23 iunie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-raportor-in-cadrul-comitetului-

regiunilor/ 

 Despre activitatea mea de raportor în cadrul Comitetului Regiunilor, 8 iulie 2014: 

http://www.borbolycsaba.ro/ro/despre-activitatea-mea-de-raportor-in-cadrul-

comitetului-regiunilor/ 

 Uniunea Europeană promovează construcția clădirilor cu utilizarea eficientă a 

resurselor, 27 august 2014: 

http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/uniunea-europeana-promoveaza-

constructia-cladirilor-cu-utilizarea-eficienta-a-resurselor.html 

 Consultări în vederea întocmirii raportului către Comitetul Regiunilor, 1 septembrie 

2014: 

http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/consultari-in-vederea-intocmirii-

raportului-catre-comitetul-regiunilor.html 

 Probleme de sănătate ale elevilor cauzate de ventilația necorespunzătoare 

http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/probleme-de-sanatate-ale-elevilor-

cauzate-de-ventilatia-necorespunzatoare.html 

 Utilizarea cunoștințelor locale și în cazul clădirilor sustenabile 

http://judetulharghita.ro/stiri/stiri-generale/utilizarea-cunostintelor-locale-si-in-

cazul-cladirilor-sustenabile.html 

 

 

Borboly Csaba, 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 2 octombrie 2014 
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