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I. Introducere 

Dr. Muzsnay Csaba, lector universitar a solicitat în scris sprijinul Consiliului Județean Harghita în 

vedere organizării unei dezbateri profesionale, cu privire la șansele construirii unei fabrico de celuloză 

și hârtie în județul Harghita, pornind de la idea prelucrării locale al materialului lemnos.  

Grupul de lucru pentru silvicultura durabilă al Consiliului Județean Harghita, are ca scop promovarea 

și susținerea prelucrării lemnului în județul Harghita, din aceste motive a considerat oportună 

implicarea sa și informarea celor interesați.  

În acest sens grupul de lucru a contactat pe Ladó Zoltán, inginer chimist și cercetător în domeniul 

producției de celuloză și hârtie, și pe dr. Szép Sándor, profesor universitar în cadrul Universității 

Sapientia, în vederea organizării dezbaterii. La dezbatere au fost invitați primari, conducătorii 

composesoratelor, firme din domeniul exploatării silvice și prelucrării lemnului, organizații non-

profit, instituții de învățământ, reprezentanți ai ocolurilor silvice. 

Scopul forumului organizat a fost de a dezbate oportunitatea unei fabrici de celuloză și hârtie, 

informarea celor prezenți privind condițiile unei asemenea investiții și efectele asupra mediului. 

II. Producția de celuloză și hârtie 

O problemă prioritară a județul Harghita o reprezintă exploatarea durabilă a fondului forestier, în 

contextul păstrării echilibrului ecologic specific județului. Dezvoltarea economică durabilă a județului 

este condiționată și de potențialul local de prelucrare a materialului lemnos, una dintre oportunități 

fiind realizarea unei fabrici de celuloză și hârtie, luând în considerare situație industriei de hârtie din 

țară și problemele de mediu care se vor ivi în cazul unei asemenea investiții.  

III. Principalele concluzii 

1. Trebuie parcurs un drum lung pentru realizarea unei idei, care la prima vedere pare să fie una 

realizabilă, iar în acest proces dezbaterile reprezintă un instrument de control, iar Consiliul 

Județean Harghita are menirea de a cataliza procesele de dezvoltare economică.  

2. Industria din județul Harghita este destul de subdezvoltată, în acest sens realizarea unei fabrici 

de hârtie, dotată cu cea mai modernă tehnologie, ar fi un pas important în reindustrializarea 

județului. În acest proces are un rol important Universitatea Sapientia, prin formarea unor 

specialiști locali, care să fie implicați în acest proces. 

3. Experții din domeniul silviculturii, prelucrarea și valorificarea locală al materialului lemnos 

reprezintă punctul forte în dezvoltarea economică a județului. 

4. Cea mai valoroasă resursă a județul Harghita o reprezintă fondul forestier. În acest sens, 

începerea producției de celuloză și hârtie trebuie realizată cât mai curând,pentru care pot fi 

atrase fonduri europene și alte surse de finanțare din Ungaria.  

5. Ultima facilitate de producție a celulozei din România a fost închisă în anul 2009, iar la nivel 

de tară nu se văd posibilități de reîncepere a producției. În acest moment, fabricile de celuloză 

și hârtie sunt concepute ca facilități uriașe, dar și capacitățile mai mici de producție (între 
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50.000-100.000 de tone/pe an) pot fi investiții viabile, luând în considera și capacitățile de 

reciclare. 

6. Din punct de vedere social, o asemenea capacitate de producție va asigura 200-300 de noi 

locuri de muncă. Exemplele prezentate indică o valoare de investiție în jur 100 milioane de 

euro, iar în cazul unei facilități combinate, investiția poate să atingă și 1,5 miliarde de euro. 

7. Un impediment important o reprezintă faptul că o asemenea investiții se amortizează într-un 

interval de timp destul de lung (7-8 ani), iar fondul forestier din județ, chiar dacă s-ar face o 

optimizare a procesului de producție asupra unui tip de material lemnos, nu ar acoperii 

necesarul de materie primă.  

8. Din punct de vedere ecologic, asemenea facilități reprezintă o sursă importantă de poluare. Pe 

lângă tăierea arborilor, transportul materiei prime reprezintă o altă sursă de poluare, pe lângă 

sursele de poluare reprezentate de procesele tehnologice.  

9. Cu ocazia dezbaterii, au rămas destul de multe întrebări deschise, dar participanții au fost de 

acord, că analiza unor soluții, unor idei creative și prin identificarea resurselor este importantă 

pentru valorificarea pe scară largă a posibilităților și a oportunităților. 

10. Dezvoltarea durabilă presupune consultări, dezbateri, realizarea unor studii de mediu, analize 

economico-sociale. 

IV. Concluzii 

Participanții la dezbatere au fost de acord, producția de celuloză și hârtie nu este modul cel mai optim 

de valorificare a fondul forestier din județului Harghita, din cauza fezabilității, dar nu trebuie neglijată 

posibilitatea unor capacități mai mici de producție, iar o asemenea facilitate trebuie să se bazeze pe 

reciclarea hârtiei. 

V. Propuneri 

Grupul de lucru pentru silvicultura durabilă al Consiliului Județean Harghita: 

- Va stabili contacte cu fabrici de celuloză și hârtie cu scopul unor vizite de lucru și 

schimburi de experiență 

- Va analiza exemplele bune din domeniu și posibilitatea adoptării lor la condițiile locale 

- Va continua seria consultărilor cu părțile interesate în acest domeniu în vederea analizei 

oportunității unei fabrici de celuloză și hârtie cu o capacitate mai mică.  

VI. Anexe  

2.1. Au luat cuvântul: Borboly Csaba – președinte Consiliului Județean Harghita, Tánczos Barna – 

senator, Becze István – consilier județean, Molnár Gábor – coordonator grup de lucru pentru 

silvicultura durabilă 

2.2 Prelegeri prezentate: - Dr. Muzsnay Csaba - prof. universitar, Dr. Ladó Zoltán – cercetător, Dr. 

Szép Sándor – prof. universitar.  
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