
 

       
 
 
 
 

 

 
SEMINAR TEMATIC PENTRU SCHIMB DE  

CUNOȘTINȚE & FORMARE DE CAPACITĂȚI  
OIP COVASNA 

 

Descriere  

Data 29 Martie 2021 (13:00 -14:30) 

Locația Online  

Scopul evenimentului  Evenimentul intitulat: Bioeconomia - Green Deal - Obiectivele dezvoltării durabile, 
face parte din seria celor organizate până acum in cadrul proiectului BE-Rural, 
pentru conștientizarea și consolidarea capacităților actorilor economici locali de 
îmbunătățire a bioeconomiei locale, în spiritul unei abordări de tip quintuple helix.   

 

Evenimentul, intitulat: Bioeconomia - Green Deal - Obiectivele dezvoltării durabile, a fost organizat în 
sprijinul actorilor locali preocupați de dezvoltarea unor strategii durabile în domeniul bioeconomiei, 
similare celor mai avansate economii din UE.  

Intenția organizatorilor a fost aceea, de a oferi un cadru de dezbatere privind o temă de mare actuali-
tate, aceea a Pactului Verde European și implicațiile acestui instrument asupra unor vaste domenii de 
activitate, ce pot influența și sustenabilitatea bioeconomiei. În acest context, au fost invitați în calitate 
de key speaker, specialiști din cadrul celor mai reprezentative instituții publice responsabile de politicile 
corespunzătoare temei abordate, respectiv de la: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și de 
la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului Româ-
niei. Pe lângă aspectele generale, de la nivel macro, au fost puse în discuție și aspecte ale economiei 
locale, prin intermediul reprezentantului Incubatorului de Afaceri Covasna, care lucrează în strânsă 
colaborare cu Asociația IMM-urilor din Covasna – ASIMCOV, dar și cu societatea civilă (GAL-uri, fun-
dații). Din audiență au făcut parte pe lângă reprezentanții mediului de afaceri și cei din învățământ și 
cercetare, dar și din administrația națională, precum Ministerul Economiei, Agenția Națională a Zonei 
Montane (ANZM), regională, cum ar fi Agenția Regională de Dezvoltare (ADR) Centru și Nord-Est, 
Federația Națională a GAL-urilor cu reprezentanți din Regiunea Centru și Nord – Est sau Direcția Agri-
colă Județeană Covasna. De menționat că, prin intermediul clusterelor locale, care includ membri și 
din alte zone decât Covasna, evenimentul a fost audiat și de actori economici din afara județului Co-
vasnei și respectiv a Regiunii Centru, ceea ce a conferit o vizibilitate sporită atât acestui seminar, cât 
și proiectului BE-Rural.  

Evenimentul s-a desfășurat într-o manieră inter-activă, prezentările făcute de specialiști fiind urmate 
de întrebări punctuale din audiență, comentarii și comunicarea decidenților politici prezenți, a unor 
dificultăți întâmpinate de întreprinzătorii locali.  
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Una dintre cele mai arzătoare probleme identificate la nivelul zonei Covasna, dar și în alte numeroase 
zone rurale din țară, se referă la imposibilitatea colectării și depozitării crengilor sau a altor reziduuri 
lemnoase / resturi vegetale pentru folosirea acestora ca sursă de energie, din cauza unui vid legislativ. 
Problema a fost înregistrată de reprezentantul Ministerului Mediului, cu scopul informării conducerii 
ministerului și găsirii unei soluții constructive.  

Concluzia seminarului este că deșeurile vegetale trebuie să devină o sursă de energie, nu să fie arun-
cate la groapa de gunoi.  

Cu aceste deziderate enumerate în minte, comunitatea își va continua preocupările, materializate în 
diverse proiecte naționale și europene aflate în derulare, iar organizatorii vor prelua ideile spre apro-
fundare, în viitoarele evenimente, cum ar fi întâlnirile cu Grupul de Lucru sau organizarea de pop-up 
store, în cadrul proiectului BE-Rural.  

Mai mult decât atât, seminarul a reprezentat o sursă de informații pentru reprezentanții români ai pro-
iectului BIOEASTsUP, care au participat la eveniment, respectiv cercetători ai Institutului de Economie 
Agrară, ca membrii ai Inițiativei BIOEAST. Seminarul a contribuit astfel la susținerea sinergiilor dintre 
proiectele înrudite aflate în derulare.  

Referitor la comunitatea locală din Covasna, aceasta se dovedește foarte receptivă la astfel de demer-
suri, după cum o dovedește și implicarea acesteia în crearea nucleelor de dezvoltare durabilă susținută 
de Departamentul Național de Dezvoltare Durabilă. De exemplu, Clusterul Green Energy a fost premiat 
de curand în cadrul Galei organizate la nivel național de această instituție.     

 

Participants  

Name Organization  Stakeholder Category 

Madalina Cozma Ministerul Mediului din Romania 

 
National Public  
authority  

Marius Danila Agentia Nationala a Zonei Montane (ANZM) 

 
National Public  
authority 

Simona Banc (Albu) Agentia Nationala a Zonei Montane (ANZM) 

 
National Public  
authority 

Bianca Adam 
 

Consilier superior: Directia Politici Industriale si 
Competitivitate - Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) 

National Public  
authority 

Ada Toader 
 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 
(MEAT) 

Public authority 

Gabriela Tarau Expert Programe, Serviciul Cooperare 
Externa/Dezvoltare Programe, Poiecte Regionale - ADR 
CENTRU 

Public authority 

Anca Plesa Facultatea de Agricultura - USAMV Cluj-Napoca University teachers 

Claudiu Mitrea ADR Nord-Est 

 
Regional Public au-
thority 

Aurel Borsan Fundatia Amfiteatru Civil society  

Bogdan Marian Tofan-
ica 

Fundatia Academica ”Idei si Fapte pentru anii 2000” Iasi 

 
Civil society 

Gabriela Pirvu Consilier la Asociatia Clusterelor din Romania Business 
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Bucur Sorinel Ionel  Institutul de Economie Agrara (IEA), INCE, A.R Research 

Tordai Carmen Director Liceul Tehnologic Constantin Brancusi, 
Sf.Gheorghe 

High school teachers 

Angela Pobozsnyi Director - 3Art Baia Mare Consulting 

Sanda Manescu  3Art Baia Mare;  Asociatia Romana de Mediu Consulting 

Matyas Julia Katalin Responsabil Angustia GAL  Civil society  

Maria Hudema Regiunea NE - FNGAL Romania Civil society 

Iulian Berladean Doctorand - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi University  

Marina Stauceanu Student doctorand - Universitatea Alexandru Ioan Cuza University 

Vasilica Racariu Masterand - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi University 

Maria Gaspar (Papp) Manager - Clusterul AGROFOOD Business 

Bogyo Mirela Manager - Clusterul Transylvania Textile&Fashion Business 

Carmen Pauna Institutul de Prognoza Economica Research  

Tiberiu Diaconescu Institutul de Prognoza Economica Research 

Raluca Iorgulescu Institutul de Prognoza Economica Research 

Christina Leucuta Institutul de Prognoza Economica Research 

Bernadett Raduly ASIMCOV Business  

Reprezentative   Agriculture Directorate (DAJ) COVASNA Regional public  

authority  

Klara Fodor  Green Energy Cluster  Business  

Mátyus Enikő Transylvania Balneo-tourism Cluster Business 

Henrietta Calancea  ASIMCOV Business 

Vajda Boglarka GREEN ENERGY Cluster Business 

Sebestyen Tihamer Manager - Biomass NRG Consulting SRL Business 

Lajos Vajda Director - Asociatia ASIMCOV Business 

Kinga Kristo Start-up Wieb Toys Business 

 


