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Nr. 12485./15.06.2020 

 

 

 

Către, 

ADR Centru 

Stimate domnule Crețu, 

 

Prin prezenta vă trimitem răspunsul Județului Harghita, referitor la umrătoarele subiecte: 

I. Includerea  județului în lista pentru ITI 2021-2027 

II. Propunerea privind alocarea financiară pentru POR Centru 2021-2027 

III. Justificarea teritoriului pentru Fondul pentru o tranziție justă 

Vă rog respectuos să ne trimiteți un răspuns concret și detaliat privind fiecare element din prezenta 

adresă. Vă mulțumim anticipat! 

Cu stimă, 

   

Borboly Csaba       Barti Tihamér 

Președinte       vicepreședinte 

 

 

Miercurea Ciuc, 15 iunie 2020.
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I. Inlcudere județului în lista pentru ITI 2021-2027 

Am constatat faptul că județul Harghita și inițiativele din județul nostru nu sunt luate în considerare 

de loc la nivel regional și național în cea ce privește descentralizarea implementării Fondurilor UE în 

perioada 2021-2027, în ciuda faptului că am semnalat dorința noastră referitor la ITI multi-fund la 

nivel județean mai multe ori, am avut discuții concrete la nivelul MFE, inclsuiv în Bruxelles în cadrul 

EWRC anul trecut. Acest lucru a fost discutat și în cadrul CDR, dar nu am primit nici-un răspuns 

corect. 

Prin această cale dorim să vă comunicăm că Județul Harghita are inițiativa în conextul ITI, atât în 

cadrul FTJ, cât și în cazul Fondurilor UE (FEDR, FSE), strategia nboastă în curs de elaborare tratează 

inclusiv guvernanța ITI. În cazul în care considerați oportun, în judet avem ADI Harghita, în care 

membrii sunt UAT-uri din Harghita, deci sunt îndeplinite criterii pentru ITI comunicate de Comisia 

Europeană. 

Vă rugăm să ne comunicați ce măsuri ați luat în acest context pe baza adreselor anterioare, trimise 

către ADR Centru, și care sunt pasuri de urmat pentru acreditarea/selectarea Județului Harghita sau 

ADI Harghita pentru abordare ITI în 2021-2027. 
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II. Propunerea privind alocarea financiară pentru POR Centru 2021-2027 

Referitor la structura și alocări POR Centru 2021-2027 prin prezenta vă trimitem propunerile 

formulate în Județul Harghita. În tabelul de mai jos vă prezentăm detaliat alocările propuse pe axe 

prioritare idenitifcate de dvs.  

Subliniăm că alocările prevăzute prin regulament UE privind Fonduri UE în 2021-2027 pot fi atânse 

inclusiv prin alocările propuse de noi, iar considerăm că propunerea noastră este mai aproape de 

nevoile reale deja identificate prin consultări realizate pe parcursul planificării pentru perioada 2021-

2027. Tabelul conține alocările propuse de dvs., respectiv propunerea județului Harghita, ultimele 

marcate cu verde. 

 

Vă rugăm să ne trimiteți ca răspuns la prezenta adresa măsuirle luate de dvs. inclusiv în cazul în care 

nu luaț în considerare propunerile noastre, justificat pe baza documentelor strategice de planificare, 

respectiv pe baza normelor legale UE și naționale. 

Axa prioritară alocare propusă pondere propunere HR alocare HR

1 Inovare 443 28,9% 28,9% 442

2 Orașe smart 295 19,3% 5,0% 77

3 Orașe verzi 383 25,0% 10,0% 153

4 Accesibilitate 129 8,4% 25,0% 383

5 Educație 120 7,8% 20,6% 315

6 Atractivă 116 7,6% 7,6% 116

7 AT 45 2,9% 2,9% 45
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III. Justificarea teritoriului pentru Fondul pentru o tranziție justă 

Regiunea NUTS 3: RO124, Harghita 

Populația:  331 mii 

Suprafața:  6.639 km2 

Regiunea este afectată de problemele climatice în două moduri diferite: 

1. declinul activităților industriale din cauza costurilor ridicate de încălzire, accesibilitate redusă și 
scăderea populației (numărul de angajați a scăzut la 54% față de 1990 – la societăți comerciale în 
2005 a fost 59.641, în 2018 numai 50.797), 

2. scăderea populației din cauza sărăciei energetice și a tendințelor economice nefavorabile. 

Legătura între cele două probleme sunt evidente și sunt influențate de necesarul ridicat de căldură al 
sectorului economic și al populației. În cazul populației necesarul de căldură este prezentată pe harta 
de mai jos: în timpul unei ierni severe, valoarea gradului de zile de încălzire (GZI) a este peste 750 în 
județele vecine, iar în cazul județului Harghita această cifră este cu 30% mai mare (comparată cu alte 
zone din România). 

 

Sursa: Eurostat 

Necesarul ridicat de căldură este prezent pe tot parcursul anului, exceptând 3-4 luni.  Valorile 
comparative de GZI măsurate zilnic pentru Harghita și București sunt prezentate mai jos.  Necesarul 
de căldură în Harghita este în medie cu 30% mai mare decât în celelalte regiuni ale țării, iar valorile 
sunt similare cu cele din sudul Suediei. 
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Sursa: Degree Days.net 

O parte din clădirile rezidențiale sunt racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale (există 67 
de UAT-uri în județul Harghita din care în 2018 doar 25 au fost conectate la infrastructura națională 
de gaz pentru încălzire), însă și în aceste cazuri locuințele sunt încălzite prin arderea lemnului de foc, 
o sursă de energie care a fost mult mai ieftină decât gazele naturale. Trebuie precizat însă că lemnul 
de foc nu este o sursă de energie regenerabilă. O soluție pentru reducerea cantității de combustibil 
lemnos ar fi folosirea sistemelor de încălzire pe lemne de ultimă generație, dar în cazul  celorlalte 42 
municipalități situația se prezintă astfel: 

- conform recensământului din 2011 majoritatea celor 133.972 clădiri rezidențiale din județ au 
folosit sobe pe lemne (în principal sobe de teracotă și sobe metalice): până la 59%, 

- în medie de 195 mii de persoane locuiesc în case cu sobe pe lemne ca singura sursă de 
încălzire, 

- aceasta înseamnă 6.200 mii mp de spațiu cu necesar de căldură, 
- pentru a răspunde acestor necesități ridicate de căldură, trebuie arse 2,170 GWh de lemne 

de foc pe an, 
- emisiile de gaze cu efect de seră se ridică la 900 mii t CO2 echivalent. (416 t CO2 eq./GWh – 

cu abordare ciclu de viață (ACV), utilizată de JRC). 
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Sursa: RGP 2011 

Trebuie precizat clar că utilizarea sobelor pe lemne de foc pentru încălzire și gătit nu este doar o 
problemă de sustenabilitate și de climă, ci este caracteristica principală a țărilor în curs de 
dezvoltare, dar și un indicator de sărăcie în general și de condiții precare de locuire. 

Din păcate, sistemul de termoficare este în continuă degradare, întrucât nicio politică sau sprijin de 
stat nu abordează problemele reale, dimpotrivă: cadrul legal chiar a făcut mai simplă trecerea de la 
sisteme de termoficare la soluții individuale chiar și în zone dens populate cu locuințe colective, vezi 
graficul de mai jos. 

 

Sursa: INS Tempo  

Urmând calea obișnuită de dezvoltare, oamenii din Harghita ar urma să solicite racordarea la 
sistemul de gaze naturale și să utilizeze sisteme eficiente pe gaze în sate și racordarea la centrale de 
termoficare în orașe dens populate. Având în vedere cele de mai sus, trecerea la aceste sisteme 
eficiente de încălzire, ar reduce echivalentul CO2 cu cel puțin jumătate (eficiență mai mare și 237 t 
în loc de 413 t pe fiecare GWh conținut de energie al resursei de energie primară). 

Pentru a atinge obiectivul neutralității carbonului din UE, există o investiție privată de 800 de 
milioane de euro care ar trebui realizată pe termen mediu. Reabilitarea clădirilor publice care se 
concentrează pe eficiența energetică are o valoare estimată de 45 de milioane de euro doar pentru 
partea de încălzire, fără a include izolația. Este clar că nici populația, nici autoritățile publice locale nu 
își pot permite aceste investiții uriașe, deci există riscuri importante în acest sens. 

Cu toate acestea, autoritatea publică regională a elaborat recent la nivel de județ un „Pact ecologic 
Harghita pentru un viitor neutru de carbon”, care vizează: 

- creșterea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii ecologice;  
- introducerea de instrumente de sprijin pentru modele de afaceri cu emisii reduse de carbon 

și inovatoare, inclusiv activități pentru persoane în căutare unui loc de muncă (consiliere și 
formare, calificare/recalificare);  

- o mai bună coordonare și dezvoltare a transportului public la nivel local și județean; 
- recondiționarea eficienței energetice a locuințelor și a clădirilor publice, cum ar fi școlile și 

instituțiile de sănătate, care presupune trecerea directă de la încălzirea pe lemne de foc 
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direct la surse regenerabile (fără etapa utilizării gazelor naturale sau consumării energiei 
electrice): 

 furnizarea către populație și instituții publice a biomasei regenerabile din 
silvicultura și agricultura durabilă; 

 sisteme de termoficare funcționând pe surse regenerabile (pentru zonele cu 
densitate mai mare a populației și pentru clădirile publice), 

 satisfacere parțială a necesității de căldură din panouri solare (apă caldă în 
principal), 

 implementarea sistemelor de încălzire și de ventilare solară pasivă în 
clădirile publice și locuințe colective. 

Principalele domenii de intervenție pentru sprijinul FTJ, împreună cu alte suporturi FEDR și FSE + 
sunt: 

I. relansarea sistemelor de termoficare (034), 
II. sprijin pentru start-upuri și îmbunătățirea mediului antreprenorial pentru sectorul 

instalații în construcții (018), 
III. îmbunătățirea educației și formării profesionale pentru angajați (016), 
IV. sprijin pentru recondiționarea eficienței energetice pentru proprietarii publici și 

privați (025, 026), 
V. sprijin pentru implementarea surselor de lemn durabile și a altor RES (în special 

solare) (029, 030), 
VI. trecerea la transportul public neutru de carbon și mobilitate alternativă (074, 075). 
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