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INTRODUCERE 
 
În calitate de membru al Comitetului European al Regiunilor (din data de 13 septembrie 

2012) am inițiat și am derulat mai multe activități și propuneri în cadrul sesiunilor plenare, al 

comisiilor de specialitate SEDEC (Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței 

de muncă și cultură) și ENVE (Comisia de protecţie a mediului, schimbări climatice şi politică 

energetică) din partea grupului, respectiv în cadrul evenimentelor și programelor organizate 

de instituțiile Uniunii Europene și Partidul Popular European (PPE). Prin activitatea mea în 

cadrul CoR, am reprezentat interesele județului și ale țării, depunând o serie de propuneri și 

întocmind mai multe rapoarte care evidențiază și problemele specifice din România, la nivel 

european. 

În cadrul activității pe care am desfășurat-o la CoR, tot timpul am avut convingerea că și noi, 

cei din România, putem să avem o voce puternică în instituțiile Uniunii Europene dacă 

suntem proactivi și dacă avem o bună colaborare atât la nivelul grupurilor politice, cât și la 

nivelul comisiilor de specialitate. Problemele pe care le-am prezentat și le-am înaintat 

pentru dezbatere – prezentate mai jos – sunt probleme actuale ale țării care au nevoie de 

soluții europene, cum ar fi învățământul și piața forței de muncă în zonele rurale, migrația 

forței de muncă, mai ales a tinerilor, respectiv probleme despre care anterior nu s-a vorbit la 

nivel european: conflictul între populație și carnivorele  mari. 

Nu putem uita că România este a șaptea țară în Uniunea Europeană privind numărul 

locuitorilor, ceea ce contează la reprezentarea intereselor țării. M-am bazat pe acest aspect 

și m-am străduit să mă folosesc de acesta în interesul țării, respectiv județului pe care îl 

reprezint. Consider că rapoartele mele vor avea efecte în legislația europeană și ca urmare și 

în legislația românească. Doresc să accentuez că în toate cazurile am avut sprijinul delegației 

române și a colegilor din UNCJR, respectiv colegilor din asociația municipiilor, orașelor și 

comunelor, pentru care doresc să le mulțumesc și prin această cale. 

În prezentarea de mai jos găsiți subiectele importante aduse în atenția instituțiilor europene 

ceea ce ne poate sprijini în găsirea unor soluții benefice pentru toți locuitorii țării. În cele ce 

urmează vor fi relatate activitățile și programele derulate la inițiativa mea, în cadrul 

Comitetului Regiunilor. 

Borboly Csaba, 

președintele Consiliului Județean Harghita 
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ACTIVITATE DE RAPORTOR ÎN ELABORAREA OPINIILOR COMITETULUI REGIUNILOR 
 

Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă și cultură (SEDEC) 
 

1. Modernizarea învățământului preuniversitar şi a învățământului superior (SEDEC-

VI/029) 

 

Proiectul de aviz Modernizarea învățământului 

preuniversitar şi a învățământului superior 

(SEDEC-VI/029), adoptat în anul 2017, focusează 

asupra dezvoltării sistemului educațional, începând 

de la grădiniță până la universitate. Procesul de 

elaborare a proiectului de aviz cuprinde a serie de 

întâlniri cu stakeholderi local și internaționali, 

precum: 

- consultări cu reprezentanții instituțiilor educaționale din județul Harghita (30 august 

2017); 

- Consultare cu reprezentanții Direcției Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei 

Europene (21 iulie 2017); 

- consultare cu Dna. Krystina Lybacka, deputat în Parlamentul European (PL), raportor 

pe tema Modernizarea educației în Uniunea Europeană și cu Dl. Momchil Nekov, 

deputat în Parlamentul European (BL), raportor pe tema O nouă agendă pentru 

competențe în Europa (6 septembrie 2017); 

- consultare cu Ülle Kurvits, consultant în proiecte de educație (Estonia); 

 

Decrierea proiectuli de aviz 
 

- Data adoptării în comisie SEDEC: 28 septembrie 2017 
- Data adoptării în sesiunea plenară: 30 noiembrie 2017 

 
În conformitate cu rapoartele anterioare (Cooperarea europeană în domeniul tineretului 

2010-2018 (SEDEC-VI/007); și Învățământul superior european în lume (EDUC-V-038)) pe 

tema dezvoltării educației și integrarea socio-economică a tinerilor din spațiul european, 

documentul subliniază importanța învățământului din mediul rural, importanța educației 

profesionale, precum și dezvoltarea învățământului în universitățile regionale. Totodată, 

raportul subliniază asigurarea egalității de șanse la accesul la învățământul superior, inclusiv 

pentru elevii care provin din regiuni defavorizate, periferice sau ultraperiferice sau din 

comunitățile minoritare. În ceea ce privește instituțiile de învățământ, formare profesională 
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și, după caz, de învățământ superior în care se predă în limbile minorităților naționale sau 

etnice, trebuie să se evite orice limitare a accesului la educație pentru elevii aparținând unei 

minorități și să se instituie sisteme care să permită oricărui absolvent care provine din 

comunități minoritare sau de imigranți din alte țări ale UE să beneficieze de accesul la 

formarea continuă și la ocuparea unui loc de muncă în condiții egale în raport cu ceilalți 

absolvenți. Avizul recunoaşte că, în mai multe state membre, școlile și instituțiile de 

învățământ religios, precum și instituțiile de învățământ, de formare profesională și de 

învățământ superior gestionate de culte sau de organizații religioase, aduc o contribuție la 

învățământul general și superior din Europa. Prin urmare, aceste instituţii, ca de altfel orice 

instituţie de învățământ, nu trebuie să facă obiectul niciunui discriminări, cât timp aplică 

programa şcolară stabilită la nivel național.   

Totodată, raportul atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă universitățile 

de tip regional sau local, care sunt frecventate de un număr mai mic de studenți, iar 

dispariția acestor filiere ar genera un prejudiciu cultural, comunitar și economic 

considerabil. În regiunile mai puțin dezvoltate este nevoie de asigurarea de fonduri 

suplimentare dat fiind faptul că obiectivul acestora este aliniere la regiunile dezvoltate. 

Având în vedere că politica educațională revine în atribuția statelor membre, pentru 

dezvoltarea învățământului regional este nevoie de fortificarea rolului instituțiilor europene, 

iar un rol important în acest sens îl poate avea Comitetul Regiunilor. Realizării investițiilor 

substanțiale în infrastructura educațională este foarte important, atât în regiunile mai 

avansate, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate, având grijă ca investițiile coordonate să fie 

în permanență adaptate la specificitățile teritoriului respectiv.  

Totodată, documentul subliniază că pregătirea pedagogică, psihologică și metodologică 

a cadrelor didactice și a formatorilor, precum și a personalului didactic din învățământul 

superior reprezintă o condiție esențială pentru succesul educației viitoare. În acest domeniu, 

caracterizat de o dezvoltare dinamică, este deosebit de necesar să se facă schimb de bune 

practici (pe care personalul respectiv le-ar putea descoperi și dobândi în cadrul mobilității 

oferite de programul Erasmus) și să se sprijine proiectele de inovare comune. 

 

Surse mass-media: 

Borboly Csaba A Dezbătut Aspecte Cu Privire La Modernizarea Învățământului Cu 
Comisarul European Navracsics Tibor 
Într-O Europă Modernă, Trebuie Asigurat Învățământul În Limba Minorităților 

 

 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-dezbatut-aspecte-cu-privire-la-modernizarea-invatamantului-cu-comisarul-european-navracsics-tibor/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-a-dezbatut-aspecte-cu-privire-la-modernizarea-invatamantului-cu-comisarul-european-navracsics-tibor/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/intr-o-europa-moderna-trebuie-asigurat-invatamantul-in-limba-minoritatilor/
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2. Consolidarea educației STI(A)M în UE (SEDEC-VI/049) 

Raportul vizează modul de 
implementare a sistemul educațional 
STEAM (Știință, tehnologii, inginerie, 
arte și matematică), un concept 
educațional care se bazează pe 
creativitate, dezvoltarea 
competențelor de gestionare a 
problemelor, soluții de inovație 
digitală. Pe lângă dezvoltarea 
economică de termen lung, scopul 
raportului este contribuirea la 
elaborării conceptului de Spațiu European al Educației. Procesul de elaborare a proiectului 
de aviz a cuprins o serie de consultări cu stakeholderi locali (ex. reprezentanții IT PLUS 
Cluster) și internaționali (ex. comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru 
educație, cultură, tineret și sport). 

Descrierea proiectului de aviz 
- Data adoptării în comisie SEDEC: 2 aprilie 2019 
- Data adoptării în sesiunea plenară: 26 iunie 2019, adoptat în unanimitate 

 
Proiectul de aviz privind dezvoltarea educație STI(A)M subliniază că sectoarele 

economice cu un nivel ridicat de inovare, și anume TIC, robotica, automatizarea, cercetarea 

și dezvoltarea tehnică, logistica și diverse activități de inginerie, sunt susceptibile de a 

genera o creștere economică suplimentară substanțială, care însă poate fi împiedicată de 

punerea în aplicare inadecvată a predării disciplinelor STIM. În primul rând, lipsa de 

profesori pentru disciplinele STIM la toate nivelurile de educație, în întreaga Europă. Ca al 

doilea lacuna se poate menționa că în multe cazuri, interesul elevilor pentru STIM este în 

scădere, iar al treilea lacuna este, ca rezultatele produse de sistemele de învățământ nu 

corespund întotdeauna nevoilor pieței forței de muncă. 

Având în vedere inițiativa Spațiului European al educației, Comisia Europeană trebuie să 

se asigure că toate prioritățile legate de STIM sunt abordate în gestionarea directă a 

programelor relevante ale UE. În plus față de acestea, este necesar că, pe de o parte, 

Comisia să promoveze prezentarea și schimbul de bune practici în domeniul STIM prin 

intermediul unui portal dedicat al UE. Pe de o altă parte, atât Comisia, cât și statele membre 

trebuie membre să depună eforturi coordonate pentru a garanta acțiuni directe și eficiente 

și schimburi de bune practici în ceea ce privește implicarea atât a tinerilor din sistemul de 

învățământ, cât și a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un 

program educațional sau de formare, pentru a-i atrage spre cursurile și locurile de muncă 
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din domeniile STIM. În primul rând ar fi necesar o abordare nepărtinitoare din punctul de 

vedere al genului în educația STIM, în consiliere și în elaborarea programelor școlare. În al 

doilea rând este menționat extinderea tabloului de bord „Femeile în domeniul digital” 

(WID), care este tabloul de bord anual al Comisiei Europene de monitorizare a participării 

femeilor la economia digitală. Totodată, este important realizarea acestui măsuri pentru a 

evalua inclusiv dobândirea de competențe în domeniul STIM de către femei și ocuparea de 

către acestea a unor locuri de muncă în domeniile STIM. Iar în al treilea rând raportul 

accentuează că drepturile lingvistice ale minorităților etnice și lingvistice trebuie să fie 

protejate și prin eforturi educaționale inovatoare, astfel încât materialele educaționale și 

programele de învățământ ale acestora să nu rămână în urmă. 

 
Surse mass-media: 
Sistemul de învățământ nu este în concordanță cu cererile de piața forței de muncă 
Borboly Csaba: Trebuie Să Existe Concordanță Între Metodologia Și Conținutul 
Educațional Și Cerințele Economice, Aflate În Continuă Schimbare 
Navracsics Tibor: Valorile Locale Și Regionale Întăresc Uniunea Europeană 
Un Nou Raport European În Vederea Stopării Fenomenului De „Exod Al Creierelor” 
În Vizor Sistemul Educațional STEM 
Borboly Csaba: Președinția Finlandeză A UE Să Aibă Ca Prioritate Promovarea 
Sistemului Educațional STIM 
 
 

Comisia de protecţie a mediului, schimbări climatice şi politică energetică (ENVE) 
 

1. Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care 

generează conflicte (ENVE-VI/025) 

Raportul focusează asupra îmbunătățirea 

managementului carnivore mari, inclusiv urșii din 

România, și prevenirea conflictelor între oameni și 

urșii. Totodată, cuprinde propuneri cu privire la 

aplicarea directivelor de mediu în vederea 

restabilirii echilibrului între activitatea umană și 

speciile care generează conflicte, în scopul 

prevenirii conflictelor și a daunelor. 

Procesul de elaborare a proiectului de aviz 

cuprinde a serie de întâlniri cu stakeholderi local (asociații de vânători și cu reprezentanți 

autorităților publice locale, ONG-uri din domeniul protecției mediului) și internaționali 

(reprezentanții Direcției Generală Mediu a Comisiei Europene). 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/sistemul-de-invatamant-nu-este-in-concordanta-cu-cererile-de-piata-fortei-de-munca/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-trebuie-sa-existe-concordanta-intre-metodologia-si-continutul-educational-si-cerintele-economice-aflate-in-continua-schimbare/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-trebuie-sa-existe-concordanta-intre-metodologia-si-continutul-educational-si-cerintele-economice-aflate-in-continua-schimbare/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/navracsics-tibor-valorile-locale-si-regionale-intaresc-uniunea-europeana/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/un-nou-raport-european-in-vederea-stoparii-fenomenului-de-exod-al-creierelor/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/in-vizor-sistemul-educational-stem/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-presedintia-finlandeza-a-ue-sa-aiba-ca-prioritate-promovarea-sistemului-educational-stim/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-presedintia-finlandeza-a-ue-sa-aiba-ca-prioritate-promovarea-sistemului-educational-stim/
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Descrierea proiectului de aviz: 
Raportul atrage atenția asupra importanței pentru biodiversitate, rețeaua Natura 

2000 și protecția speciilor ca statele membre, regiunile și autoritățile locale să adopte 

măsuri coordonate în conformitate cu principiile solidarității și subsidiarității. În acest sens 

este necesar luarea măsurilor suplimentare pentru a favoriza apariția efectivă, în 

comunitățile locale, a externalităților pozitive adesea menționate în raport cu 

biodiversitatea și carnivorele mari, întrucât, în multe cazuri, aceste opțiuni sunt încă 

suboptim valorificate sau condițiile de realizare, inclusiv cunoștințele și sprijinul necesar 

sunt insuficiente. 

Totodată, raportul subliniază că, în anumite regiuni, în cazul carnivorelor mari, 

abordarea adoptată până în prezent nu este satisfăcătoare, astfel încât este necesar să se 

îmbunătățească gestionarea conflictelor asociate prezenței carnivorelor mari, exploatând pe 

deplin experiențele relevante desprinse din proiecte de cercetare și dezvoltare, precum și 

din alte proiecte relevante, în vederea reducerii impactului și riscurilor la care sunt expuși 

oamenii și animalele de fermă. 

Totodată, raportul subliniază că există specii care generează conflicte și intră în 

concurență cu diferite activități umane în cea ce privește utilizarea în comun a resurselor și a 

spațiului. În acest sens este necesar luarea de măsuri bazate pe date științifice și care să 

poată fi utilizate la elaborarea modalităților adecvate de aplicare a directivelor și a altor 

diverse tipuri de măsuri. 

Este nevoie că Comisia Europeană să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 

autoritățile locale și regionale, organizațiile și reprezentanții acestora beneficiază de 

reprezentare directă și că pot participa în mod concret și eficace la crearea unor platforme și 

mecanisme de cooperare legate de speciile care generează conflicte, precum și la 

elaborarea unor politici în acest domeniu. 

Următorii cadru financiar multianual trebuie să se prevadă resurse adecvate pentru a 

se asigura finanțarea protecției, a măsurilor de prevenire (inclusiv a creșterii gradului de 

sensibilizare a cetățenilor, a educației ecologice), a măsurilor compensatorii, a cercetării și a 

altor acțiuni specifice destinate dezvoltării în diferitele domenii de acțiune relevante și în 

cadrul tuturor fondurilor UE relevante. 

 

Surse mass-media: 
Raport european despre urșii din România 
Vor fi menținute subvențiile APIA 
Intervențiile nu pot fi considerate vânătoare 
Urșii și legendele urbane 
Gestionarea eficientă a speciilor de animale sălbatice, după model scandinav 
Colaborare cu ONG-urile din domeniul protecției mediului 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/raport-european-despre-ursi-din-romania/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/vor-fi-mentinute-subventiile-apia/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/interventiile-nu-pot-fi-considerate-vanatoare/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/ursii-si-legendele-urbane/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/gestionarea-eficienta-a-speciilor-de-animale-salbatice-dupa-model-scandinav/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/colaborare-cu-ong-urile-din-domeniul-protectiei-mediului/
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A fost votat la Bruxelles proiectul de aviz elaborat de Borboly Csaba 
A fost votat la Bruxelles projectul de aviz elaborat de Borboly Csaba 

 
 
ALTE ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI DIN CADRUL COMITETULUI REGIUNILOR 
 
 Referitor la activitatea de raportor, am mai primit rolul pentru follow-up al opiniei 
CoR privind Planul de Acțiune Educație Digitală (Digital Education Action Plan), adoptat în 
octombrie 2018 și elaborat de domnul Gambacorta, raportor.  
 

În cadrul celui de-al doilea mandat, am avut onoarea să primesc și rolul de 
coordonator politic al EPP din cadrul Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea 
forței de muncă și cultură (SEDEC).  
 
 De asemenea, particip în calitate de membru în cadrul Grupului de Lucru Turcia 
(Turkey Working Group), respectiv în următoarele Grupuri Interregionale: 

- Grupul Interregional Carpați  

- Grupul Interregional Regiuni mai puțin dezvoltate 

Totodată, am primit și mandatul de Ambasador în cadrul Convenției Primarilor, prin 
care am posibilitatea să reprezint și să promovez activitatea și principiile, obiectivele 
convenției în rândul localităților și orașelor din România.  

 
De asemenea, am primit acceptul Comitetului Regiunilor să ne alăturăm Rețelei de 

Monitorizare al Subdidiarității al CoR, fiind membrii al acesteia. 
 
Pe lângă cele menționate în prezenta, am promovat activ posibilitățile de practică în 

rândul tinerilor, promovând posibilitățile existente la nivelul Comitetului Regiunilor.  
  

 
În continuare, în vederea derulării cât mai eficiente al activității mele în cadrul Comitetului 
Regiunilor, pe lângă sesiunile plenare al CoR și ședințele comisiilor de specialitate, respectiv 
întrunirile și ședințele pregătitoare ale acestora, am participat la următoarele evenimente, 
conferințe și sesiuni organizate pe temele aferente proiectelor de aviz și al propunerilor, 
tematicilor reprezentate în cadrul CoR: 
 
14/03/2016 Youth care platform accelerate to independence : 'AFTER CARE GUARANTEE' 

IN YOUTH CARE 

26/04/2016 ENVE Study Visit on "8th European Conference on Sustainable Cities and 

Towns" 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/a-fost-votat-la-bruxelles-proiectul-de-aviz-elaborat-de-borboly-csaba/
https://hargitamegye.ro/daune/stiri/a-fost-votat-la-bruxelles-proiectul-de-aviz-elaborat-de-borboly-csaba.html
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14/06/2016 Local Leaders Forum for the Implementation of Climate and Energy Objectives 

29/06/2016 ENVE Conference: conference COP 22: regions and cities mobilized for climate 

08/07/2016 7th European Summit of Regions and Cities 

08/09/2016 SEDEC Study Visit - Leisure, Sport and Disability - Lozere (FR) 

16/09/2016 External Seminar of the EPP-CoR Group - Thessaloniki (Greece) 

27/09/2016 Participation of Mr Csaba Borboly to the Climate Chance Summit, Nantes 

06/10/2016 Borboly's participation in EU Youth conference in place of President Markkula 

20/10/2016 Follow-up meeting opinion SEDEC-VI/007- Rapporteur BORBOLY with his 

expert CSAK and EP rapporteur on the Youth Report 

11/11/2016 Mr Borboly's participation in Self-Employment conference in Athens 

06/12/2016 INTEGRATION OF THIRD COUNTRY MIGRANTS: ROLE OF LOCAL AND 

REGIONAL AUTHORITIES 

31/01/2017 ENVE conference: "Waste legislation review - regions and cities for a circular 

economy" 

25/04/2017 Climate governance and finance: local authorities take up the reins 

05/05/2017 ENVE Commission study visit "Better implementation of the EU nature 

conservation and water directives and their harmonisation with economic 

interests - the example of the Ems Masterplan 2050" 

08/05/2017 Borboly substituting Pres Markkula in Ceremony of presentation of 100% 

Youth City Quality Label for Youth Friendly Cities 

19/05/2017 SEDEC Seminar on "Culture for Social Inclusion, Social Innovation and 

Intercultural Dialogue" and Study Visit 

06/06/2017 ENVE Conference: An Action Plan for nature, people and the economy 

19/09/2017 Financing climate action at local regional level: funding opportunities for the 

adaptation challenge 

12/10/2017 European week of Regions and Cities  

17/10/2017 Mr Borboly and Expert invitation to COEXISTING WITH WOLVES : CHALLENGES 

AND SOLUTIONS 
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07/11/2017 Covenant of Mayors Workshop 

09/11/2017 16th meeting of the ECON commission and conference on Arctic Smartness 

on 9-10 November 2017 in Rovaniemi, Finland 

21/11/2017 WASTE MANAGEMENT SEMINAR 

23/11/2017 Coordination meeting of the CoR Covenant Ambassadors 

28/11/2017 Borboly's participation in seminar on the Modernisation of Education in the 

EU 

04/12/2017 8th Subsidiarity Conference 

22/02/2018 CoM Session 2: Building on local climate and energy for transformative EU 

action 

07/03/2018 Mr Borboly's participation in ETTW CONFERENCE 

20/03/2018 Borboly - University of Veterinary Medicine in Budapest 

19/04/2018 Local Events- RO (Hargita)-Protection of habitats and species in Europe 

24/04/2018 Mr Borboly's participation in the YouthMetre final Conference on 24 April 

03/05/2018 Working Group on Turkey meeting 

14/05/2018 Local Events- RO (Cugir)- A Carpathian macroregion Strategy- RO Grassroots 

Position 

17/05/2018 joint meeting of the Interregional Group on the Less Developed Regions and 

the Carpathians Interregional Group 

02/06/2018 Mr Borboly's participation in Yo!Fest 2018 

06/06/2018 19th meeting of the COTER Commission and conference on Implications of 

the EU long-term budget post-2020 for local and regional authorities 

07/06/2018 19th meeting of the COTER Commission and conference on Implications of 

the EU long-term budget post-2020 for local and regional authorities 

19/06/2018 Mr Borboly's partictipation in the Eastern Partnership Platform 4 - 19 June 

2018 

22/06/2018 19th ECON commission meeting, ECON study visits and conference on 

"Boosting the digitalisation of SMEs – the challenges for regional and local 
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authorities" 

19/09/2018 Renewable Energy Developments & the EU nature legislation (12th 

MeetingTechnical Platform) 

07/11/2018 EPP-CoR Conference in the framework of the EPP Congress in Helsinki: EPP-

led cities joining forces to deliver sustainable solutions for citizens 

08/11/2018 Seminar on "Energy, Education,Sustainability: Investing in the future of the 

regions - From vision to citizens' everyday lives" 

26/11/2018 Conference : "Delivering on the European Social Pillar : A territorial 

perspective" 

14/02/2019 Mr Borboly s participation in the CEDEFOP-EESC Forum 

15/02/2019 Mr Borboly s participation in the CEDEFOP-EESC Forum 

18/02/2019 22nd meeting of the SEDEC commission and conference on the "Digital 

Agenda: territorial strategies for addressing technological innovation in 

infrastructure and services" 

19/02/2019 22nd meeting of the SEDEC commission and conference on the "Digital 

Agenda: territorial strategies for addressing technological innovation in 

infrastructure and services" 

04/03/2019 COTER External Seminar - Using Cohesion policy instruments to address 

investment gaps in European regions 

14/03/2019 8th Summit of Regions and Cities 

25/03/2019 22nd COTER Commission meeting and conference on Supporting and 

developing an efficient cohesion policy which starts with the EUs local and 

regional authorities 

26/03/2019 22nd COTER Commission meeting and conference on Supporting and 

developing an efficient cohesion policy which starts with the EUs local and 

regional authorities 

28/03/2019 Mr Borboly s (and expert s) participation in conference titled Sharing 

Inspiration 2019 
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09/04/2019 Future of Work Conference - SEDEC participation 

09/05/2019 Mr Borboly s participation in Seminar on Social Europe 

13/05/2019 Csaba Borboly - EU Large Carnivore Platform, 6th Plenary Meeting Platform - 

13 May 2019 

20/05/2019 Mr Borbolys participation in Cedefop-EESC Second Policy Learning Forum - 

Upskilling pathways: a vision for the future 

04/06/2019 Mr Borboly s participation in Workshop on Brain flow in Europe 

06/06/2019 RO Presidency Conference in Bucharest 

17/06/2019 Csaba Borboly - Participation to NAT commission meeting as speaker on 

Agropastoralism 

19/06/2019 Enlargement Day 

25/06/2019 EU Regions for multi-level climate and energy dialogue 

28/06/2019 Participation of Members in the Knowledge Exchange Platform-Industry 4.0 

02/07/2019 SEDEC study visit - Estonia, 2 July 2019 

08/07/2019 ENVE Seminar Espoo - 8.07.19 

 
EVENIMENTE ȘI PROGRAME ORGANIZATE ÎN CALITATE DE MEMBRU AL COMITETULUI 
REGIUNILOR 
 
Calitatea de membru al Comitetului European al Regiunilor oferă o posibilitate nu numai 
pentru derularea activităților și formarea propunerilor tematice în cadrul sesiunilor plenare 
și al comisiilor de specialitate. Acest rol oferă o posibilitate și pentru derularea altor 
evenimente și programe europene, care contribuie la lărgirea cunoștințelor locuitorilor 
regiunilor privind rezultatele și succesul activităților derulate de instituțiile Uniunii 
Europene, precum și aducerea Uniunii Europene mai aproape de cetățeni. În calitate de 
președinte al Consiliului Județean Harghita, în baza posibilităților existente, am introdus în 
activitatea noastră organizarea diferitelor programe prin care avem speranța că vom crește 
încrederea cetățenilor în activitatea și viitorul Europei prin asigurarea transparenței și a 
subsidiarității europene.  
Astfel, după cum urmează, vom prezenta descrierea scurtă al evenimentelor organizate pe 
temele și subiectele promovate, dezbătute în cadrul CoR: 
 
 

1. Evenimente locale – Reflectând asupra Europei 
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Eveniment local pe tema protecției habitatelor și a speciilor 
 
În cadrul inițiativei Reflectând asupra 

Europei a Comitetului European al Regiunilor 
(COR), în organizarea Consiliului Județean 
Harghita, în colaborare cu delegația COR a 
României, la data de 19 aprilie, la Băile 
Tușnad, a avut loc o conferință internațională 
pe tema protecției habitatelor și a speciilor, 
fiind dezbătute prevederile planului de 
acțiune al Uniunii Europene pentru păstrarea 
biodiversității.  

Participanții conferinței au dezbătut 
diferite teme legate de managementul carnivore mari în conformitate cu Directiva 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, respectiv implicarea părților interesate  în dialog despre 
implementarea măsurilor privind managementul conflictelor, importanța planificării 
măsurilor de prevenție și de despăgubire prin implicarea comunităților locale, dezvoltarea 
ariilor Natura 2000, utilizarea fondurilor europene pentru implementarea măsurilor pentru 
minimalizarea conflictelor (ex. FEADR). 

La conferință au participat experții din diferite domenii, precum Humberto Delgado 
Rosa, director Protecția Resurselor Naturale din cadrul Direcției Generale pentru Mediu a 
Comisiei Europene, Szép Róbert, comisarul șef al Gărzii de Mediu, Csák László, expert al 
Comitetului European al Regiunilor, Kelemen Attila, vicepreședintele Federației Asociațiilor 
Europene de Vânătoare (FACE), Csányi Sándor, decanul Facultății de Științe Agricole și de 
Mediu din cadrul Universității Szent István din Ungaria, Sárkány Árpád, vicepreședintele 
Consiliului Internațional pentru Conservarea Vânatului și a Speciilor Sălbatice (CIC). 

 
Surse mass-media: 
După Bruxelles Are Loc În Județul Harghita Dezbaterea Pe Tema Protecției 
Habitatelor Și Speciilor 
După Bruxelles are loc n județul Harghita dezbaterea pe tema protecției habitatelor 
și speciilor 
LIVE Reflectând asupra Europei: Protecția habitatelor și a speciilor. Conferință 
internațională în organizarea Consiliului Județean Harghita 

 
Consultare locală organizată de Partidul Popular European pe tema Politică 

Agricolă Comună (PAC) 
 
Consultarea locală al Partidului Popular European în cadrul Comitetului European al 

Regiunilor a fost organizat în județul Harghita, Miercurea Ciuc în data de 10 decembrie 
2018. 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/dupa-bruxelles-are-loc-in-judetul-harghita-dezbaterea-pe-tema-protectiei-habitatelor-si-speciilor/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/dupa-bruxelles-are-loc-in-judetul-harghita-dezbaterea-pe-tema-protectiei-habitatelor-si-speciilor/
http://www.uncjr.ro/article/Dup-Bruxelles-are-loc-n-judeul-Harghita-dezbaterea-pe-tema-proteciei-habitatelor-i-speciilor-84
http://www.uncjr.ro/article/Dup-Bruxelles-are-loc-n-judeul-Harghita-dezbaterea-pe-tema-proteciei-habitatelor-i-speciilor-84
https://www.caleaeuropeana.ro/live-reflectand-asupra-europei-protectia-habitatelor-si-a-speciilor-conferinta-internationala-in-organizarea-consiliului-judetean-harghita/
https://www.caleaeuropeana.ro/live-reflectand-asupra-europei-protectia-habitatelor-si-a-speciilor-conferinta-internationala-in-organizarea-consiliului-judetean-harghita/
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În cadrul evenimentului participanții au 
dezbătut viitorul politicii agricultură comună, 
respectiv sprijinirea fermierelor mici și tineri 
fermieri, implementarea a noilor măsuri pentru 
reducerea birocrației, care funcționează mai simplu 
și mai eficient.  

În cadrul evenimentului s-a subliniat faptul 
că următorii zece ani vor reprezenta pentru 
fermieri o provocare importantă din punct de 
vedere tehnologic, de aceea este nevoie de o PAC mai puțin birocratică, fără frontiere 
administrative și care funcționează mai simplu și mai eficient: „Fermierii trebuie incluși în 
agroturism, în procesul de dezvoltare rurală, astfel ca celor care lucrează în aceste domenii 
să li se asigure o sursă de venit sigură, cinstită”.  

Pe baza dezbaterilor în cadrul conferinței participanții au elaborat un pachet de 
propuneri privind viitorul PAC, care au fost înaintat către Partidul Popular European.  

 
Surse mass-media: 
Miza Este Unitatea Comunităților Locale 
 
 

2. Evenimente în cadrul Săptămânii Europene al Regiunilor și Orașelor  

 

a. Workshop întitulat ”Județe înfrățite pentru susținerea prin intermediul UE a 

dezvoltării IMM-urilor și zonelor rurale și urbane” - Regional and local strategies and 

the contribution of EU funds for the support of local communities - (EWRC – 2015) 

Evenimentul a reprezentat prima prezență în cadrul 

Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (Numele 

anterior: Open Days), care a fost organizat în colaborare cu 

Delegației României la Cor și cu trei județe înfrățite din 

Ungaria (Județele Békés, Hajdú-Bihar și Pest)  și în cadrul 

căruia au fost prezentate bunele practici și rezultatele 

obținute în cadrul proiectelor finanțate de către instituțiile 

Uniunii Europene, prin intermediul cărora s-a contribuit la 

dezvoltarea locală și rurală, astfel creând locuri de muncă, 

respectiv salvând de la dispariție a satelor mici.    

 
b. Workshop întitulat ”Regiuni Europene – Parteneri pentru Tineri” - EU Regions – 

Partners for Youth (EWRC – 2016) 

 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/miza-este-unitatea-comunitatilor-locale/
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Tema principală a evenimentului și grupul 

țintă al workshop-ului au fost tinerii. Evenimentul a 

fost moderat de parlamentarul european Winkler 

Gyula. În deschidere a vorbit Borboly Csaba, care a 

făcut o scurtă prezentare a rapoartelor întocmite în 

temele învățământului universitar și al politicilor de 

tineret și a atras atenția asupra fenomenului 

imigrației la nivel european, a situației tinerilor 

care provin din rural. Acest fenomen a luat o 

amploare în urma căreia este nevoie de reevaluarea colaborării europene în domeniul 

tineretului.  

Borboly Csaba a pus accentul pe faptul că este nevoie de consolidarea rolului 

autorităților locale și regionale în abordarea situației, fiind nevoie și de asigurarea de fonduri 

în vederea motivării tinerilor în a se întoarce pe tărâmurile natale. Instituțiile mai sus-

amintite își asumă un rol în domeniul politicilor de tineret, în lupta pentru scăderea ratei 

șomajului din rândul tinerilor, asigurarea șanselor egale tinerilor care provin din 

comunitățile mici sau cele izolate în vederea accederii pe piața forței de muncă, sprijină 

formarea profesională având în vedere particularitățile regionale, respectiv colaborează cu 

părțile interesate în conformitate cu nevoile acestora, informându-le cu privire la 

oportunitățile care li se adresează.  

Președintele consiliului județean a atras atenția asupra punctelor slabe ale politicilor 

de tineret: tinerii au acces limitat la fondurile necesare demarării unei afaceri, totodată 

instituțiile locale și regionale nu pot accesa acele fonduri care ar putea contribui la obligațiile 

care le revin în domeniul migrației și 

integrării.  

Tot un punct slab este și faptul că 

sistemul de învățământ nu este în 

concordanță cu cerințele de piața forței de 

muncă și a cărei consecință directă este 

numărul mare a tinerilor necalificați. 

Borboly Csaba a atras atenția și 

asupra propunerii făcute în cadrul 

conferinței EU YOUTH în vederea stabilirii 

unui dialog structurat care va avea drept urmare integrarea socială și economică a t inerilor. 

Au fost evidențiate trei aspecte, și anume: importanța diversității, creșterea activității 

politice a tinerilor, importanța organizațiilor de tineret. 
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Au mai luat cuvântul parlamentarul european Maria Grapini care a salutat inițiativa 

Consiliului Județean Harghita și a prezentat bunele practici prin care statul români sprijină 

financiar tinerii care demarează o afacere, dar și schimbul profesional  în rândul acestora.  

 Comunicat de presă: 
 https://judetulharghita.ro/stiri/demareaza-la-initiativa-lui-borboly-csaba-o-
caravana-europeana-pentru-tineret.html  

 
c. Workshop întitulat ”Go local! – Best practices of sustainable food policy on 

local level în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor” (EWRC – 

2017) 

 
Go local! – Best practices of 

sustainable food policy on local level 

a fost titlul workshop-ului organizat în 

cadrul Săptămânii europene a 

orașelor și regiunilor, la Bruxelles. 

Șirul de evenimente a fost organizat 

în comun de Comitetul European al 

Regiunilor (CoR) și de Direcția 

Generală Politică Regională și Urbană 

(DG REGIO) a Comisiei Europene. În 

prezentarea sa, Borboly Csaba, 

președintele Consiliului județean a vorbit despre produsele tradiționale locale și impactul 

acestora asupra sustenabilității agriculturii. În abordarea sa a avut în vedere perspectiva și 

situația din România și din județul Harghita. În plus, a atras atenția asupra nevoii de 

stabilirea unor direcții strategice pentru promovarea produselor tradiționale locale și 

organice, respectiv dezvoltarea infrastructurii în acest sens. 

În ceea ce privește crearea unui grup interregional, Borboly Csaba a menționat că 

reglementările europene menționează frecvent aspecte referitoare la rolul producătorilor 

locali, respectiv modalitățile de obținere și valorificare a produselor tradiționale locale de 

calitate. 

În plus a subliniat că prin înființarea grupului interregional s-ar putea asigura o garanție 

consumatorilor în ceea ce privește calitatea produselor locale, fiind totodată un instrument 

eficient în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale. Scopul activității 

grupului interregional este prin urmare, promovarea interesului agricultorilor locali.  

https://judetulharghita.ro/stiri/demareaza-la-initiativa-lui-borboly-csaba-o-caravana-europeana-pentru-tineret.html
https://judetulharghita.ro/stiri/demareaza-la-initiativa-lui-borboly-csaba-o-caravana-europeana-pentru-tineret.html
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Concluziile workshop-ului au fost formulate de europarlamentarul Sógor Csaba. În cadrul 

workshop-ului s-a formulat faptul că organele decizionale de la nivel european trebuie să 

aibă în vedere asigurarea beneficiilor micilor producători, asemenea celor din regiunea 

noastră. 

Comunicat de presă: 

Grup Interregional În Vederea Promovării Produselor Locale 
 
d. Workshop întitulat „Brain Drain: a one way ticket” în cadrul Săptămânii 

Europene a Regiunilor și Orașelor (EWRC-2018) 

 
Consiliul Județean Harghita, cu sprijinul 

Comisiei Europene, Parlamentului European 

și Comitetului European al Regiunilor, 

organizează la data de 9 octombrie, în 

cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și 

Orașelor, 2018 (EWRC) de la Bruxelles, 

workshop-ul „Brain Drain: a one way ticket” 

dedicat migrației tinerilor și forței de muncă.  

În anul 2018, dezbaterea a concentrat pe 

problematica migrației forței de muncă în rândul tinerilor specialiști, care reprezintă o 

provocare majoră pentru țările din Europa de Est, generând apariția fenomenului „exodului 

de creiere”. În context, președintele Consiliului Județean Harghita, Csaba Borboly, în 

domeniul tineretului și în modernizarea învățământului superior, a subliniat necesitatea 

dezbaterii urgente a acestor chestiuni. În cadrul evenimentului a fost dezbătut și rolul pe 

care educația îl joacă în regiunile mai puțin dezvoltate, în condițiile în care rata de ocupare a 

forței de muncă înregistrează diferențe considerabile nu doar între statele membre, ci și la 

nivelul regiunilor. 

Autoritățile locale și regionale au un rol crucial în reducerea migrației tinerilor specialiști prin 

necesitatea asigurării unui cadru echitabil de oportunități, promovării integrării sociale și 

îmbunătățirii competivității tinerilor pe piața locală a forței de muncă. 

Comunicat de presă:  

Borboly Csaba: Baza Dezvoltării Economice Și Sociale Este O Bine Elaborată Politică 

De Tineret 

 

https://www.borbolycsaba.ro/ro/grup-interregional-in-vederea-promovarii-produselor-locale/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-baza-dezvoltarii-economice-si-sociale-este-o-bine-elaborata-politica-de-tineret/
https://www.borbolycsaba.ro/ro/borboly-csaba-baza-dezvoltarii-economice-si-sociale-este-o-bine-elaborata-politica-de-tineret/
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3. Alte evenimente de promovare 

 Din anul 2013 în fiecare an participăm la expozițiile și programele ocazionate de 

Open Doors organizat de Comitetul Regiunilor, care oferă o posibilitate de a promova și de a 

prezenta valorile noastre culturale, turistice și gastronomice, vizând creșterea numărului 

vizitatorilor din străinătate în județul Harghita, România.  

 

 

 
 

 

 

 
 


