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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURES
Biroul de relatii internationale
Reprezentanta CJ MM la Bruxelles

Informare privind activitatea
 reprezentantului Consiliului Jude ean Maramures – Remus Burdea - în cadrul
Biroului Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene din România (UNCJR) de la

Bruxelles - în perioada 17 sept 2007  – 14 dec 2007

18 septembrie 2007,

Participare la conferinta „ INCLUZIUNE SOCIALA ACTIVA IN UE”
 Organizator: Comisia Afaceri europene a Adunarii Departamantelor Franceze
 Locatie: Comitetul Regiunilor , Rue de Beliard 100, Bruxelles

Conferinta a fost prezidata de Jean Lois Destant, presedintele Comisiei Afaceri
europene al Adunarii Departamantelor Franceze.

Principalele teme dezbatute au fost:
- incluziunea sociala activa, prioritate a presedintiei UE pentru realizarea si

consolidarea strategiei de la Lisabona,
- incluziunea sociala activa pe agenda Comisiei Europene,
- incluziunea sociala si sectorul asociativ – parteneriate intre colectivitatile

teritoriale si ONG-uri
In 2006, Comisia Europeana a publicat un Comunicat despre incluziunea

sociala activa a persoanelor aflate la periferia pietii muncii. Conceptul de
incluziune sociala  activa se bazeaza pe trei piloni, dupa cum urmeaza:

- legatura cu piata muncii prin
oportunitati de angajare si
perfectionare vocationala,

- sprijinirea veniturilor, la un nivel care
sa asigure un nivel de viata decent

- acces mai facil la servicii care sa
poata ajuta persoanele si familiile lor
prin intrarea in societate si reinsertia in
campul municii (prin consiliere, servicii
de sanatate, IT, reabilitare sociala si
fizica.

Exista si o serie de dificultati cu care se confrunta diferite categorii de persoane.
De ex:

Persoanele cu dizabilitati se confrunta cu costuri suplimentare pentru folosirea
unor servicii. Persoanele fara adapost sunt o alta categorie care se confrunta cu
multiple dezavantaje, batrinii si tinerii se confrunta cu obstacole specifice varstei.

Actiuni posibile la nivelul UE:
- metoda deschisa de coordonare in domeniul protectiei sociale
- directiva privind schema venitului minim garantat
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- dialog social intre parteneri, angajatori si angajati
- dialogul civil la nivelul UE
- aprofundarea rolului instrumentelor financiare puse la dispozitie de catre UE

(FSE, Progress)

19 septembrie 2007

Vizita la sediul firmei CISCO – Tehnical Assitance Center,
Locatie: Diegem – Belgia
Firma CISCO este o companie engleza, infiintata in 1984 de catre Universitatea

Stanford. Firma vizitata este o filiala deschisa in Belgia, compania mama impreuna cu
filialele avand peste 63.000 de angajati in toata lumea.

Obiect de activitate:
- consultanta firme
- furnizor de servicii,
- sprijinirea sectorului public
- furnizare de servicii Internet, sisteme video, conexiuni broadband si wireless,

tehnologie optica prin transmiterea informatiei prin fibra, protectia retelelor.

Dupa prezentarea generala a firmei ni s-a prezentat doua proiecte de succes din
regiunea Kuryovia Pomerania din Polonia si Trikale.

Ambele proiecte au fost realizate si implementate prin intermediul fondurilor
europene in perioada 2004-2006. Scopul a fost stimularea  dezvoltarii societatii IT din
cele doua regiuni, prin construirea unei infrastructuri de Internet broadband si wireless.

Bugetul celor doua proiecte se ridica la peste 50 milioane Euro, serviciile create
putand fii utilizate de autoritati, hoteluri, restaurante, biblioteci, muzee, gari, aeroporturi,
porturi, banci, centre de conferinta, spitale, tribunale, etc.

20 septembrie 2007

PARTICIPARE LA SEMINARUL FLORISPRE –INTERREG IIIC
Locatia: Comitetul Regiunilor, Rue Belliard 101 Bruxelles
Organizatori:  - Agentia de Mediu a regiunii Andalusia

    - Agentia de Mediu regiunea Anglia de sud-est
    - Primaria orasului Piacenza, Italia
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Florispree este acronimul pentru „ Citizen Flood Risc Prevention” (Prevenirea
Riscurilor Inundatiilor”), proiect finantat de catre Uniunea Europeana, prin programul
Interreg III C – Grow, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regionala.

Florispre cauta sa raspunda la solicitarea Comisiei Europene de a implementa
actiuni concrete de prevenire a inundatiilor.

Proiectul este destinat sprijinirii dezvoltarii politicilor de dezvoltare regionala,
schimburilor de bune practici pentru a minimaliza efectele riscurilor inundatiilor.
Florisore are ca scop imbunatatirea managementului european in zonele sensibile la
inundatii, prin dezvoltarea unor metode specifice care sa ajute organismele publice si
comuntatile, de a reduce riscurile inundatiilor din zona lor geografica.

Obiective generale:
- stabilirea unei retele nationale si internationale de experti pentru

managementul inovativ al riscurilor inundatiilor
- schimbul de experienta si metode folosite de fiecare regiune in combaterea

riscurilor si efectelor inundatiilor
- diseminarea unui ghid de bune practici privind managementul de risc
- constientizarea publicului cu privire la riscurile inundatiilor, precum si masurile

ce pot fi luate pentru minimalizarea efectelor
- perfectionarea si pregatirea comunitatilor care traiesc in zonele afectate de

inundatii sau cu risc.

Eveninmentul la care am participat in data de 20 septembrie a fost de fapt faza
finala a unui proiect abordat international. In prima parte a seminarului, vorbitorii din
cele trei regiuni partenere, au prezentat diferite teme in domeniul managementului de
risc, scotand in evidenta importanta rolului populatiei din zonele afectate de inundatii.

Proiectul s-a desfasurat in patru etape, incepand din 2006, cu intalnirea celor trei
regiuni partenere, continuand cu o serie de seminare, conferinte, activitati de informare,
conferinta din 2o septembrie fiind etapa finala avand ca scop primordial diseminarea de
experiente si bune practici din cele trei regiuni.

Proiectul Florispre a demonstrat beneficiile care pot fi obtinute prin conlucrare, in
parteneriat , intre diferite regiuni ale Europei. Toti partenerii din proiect au pus la comun
experientele si abordarile folosite in comunicarea informatiilor despre riscul inundatiilor.

Fiecare partener a dezvoltat si implementat o campanie de in formare a
cetatenilor care traiesc in zone de risc, afectate des de inundatii. Aceste campanii au
inclus si organele de luare a deciziilor din regiunile respective.
Informatii suplimentare;

EGMASA
+34 955 693 055
Jose Manuel Requena
florispre@egmasa.es
SPANIA

AGENTIA DE MEDIU
+44 (0) 1903 83 2071
Melanie Andrews
melanie@andrews@environment-agency.gov.uk
Marea Britanie

mailto:florispre@egmasa.es
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COMUNE DE PIANCENZA
+39 0523 492 153
Sergio Bersani
progettoeuropa@comune.piancenza.it
Italia

20 septembrie 2007 Ora 17:00
Intalnire la sediul COPCA- Reprezentanta guvernului Catalan la Uniunea

Europeana
Locatie: Rue de la Lois 227, Bruxelles

 La sedinta cu reprezentantii Cataloniei am avut posibilitatea de a face cunoscute
proiectele Consiliului Judetean Maramures cu privire la dezvoltarea infrastructurii si
serviciilor turistice din judet.

Date de contact:
Ana Coelho Rodrigues- director delegatie la UE
Tel 0032 2 230 97 46
Email acoelho@copca.com
Website: www.copca.com

24 septembrie 2007
Participare la seminarul de prezentare al proiectului „DESEO”
Organizator: Reteaua Europeana a Oraselor si Regiunilor pentru Economie

Sociala
Locatia: Comitetul Regiunilor, Rue Belliard 100, Bruxelles

mailto:progettoeuropa@comune.piancenza.it
mailto:acoelho@copca.com
http://www.copca.com
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Proiectul DESEO – Dezvoltarea Oportunitatilor Egale in Teritoriile Social
Economice are ca scop analizarea potentialului de dezvoltare a clusterelor locale care
pot imbunatatii participarea egala a femeilor si barbatilor in viata sociala.

Prin combinarea experientelor si resurselor autoritatilor locale si ai operatorilor
economici, pot fi gasite noi metode de colaborare in domeniul oportunitatilor egale.

Seminarul a avut ca tema principala prezentarea celor mai bune practici in
domeniul oportunitatilor egale in mai multe regiuni partenere din cinci tari participante in
proiect: Messina, Modena, Piacenza din  Italia, Barcelona-Spania, Grenoble,
Dunkerque din Franta si Cork din Irlanda.

Partenerii din cadrul proiectului, care a primit sprijin din partea Comisiei
Europene, au ajuns la o definitie mai detailata si de standarde comune ce trebuie
respectate la infiintarea de clustere in diferite domenii:

1. Cu privire la obiective, clusterele care incurajeaza oportunitatile egale:
- sunt bazate pe obiective comune care leaga dimensiunea sociala cu cea

economica
- dezvolta si promoveaza structurile social economice ca un instrument pentru

accesul egal al femeilor si barbatilor la munca, familie, viata publica si
personala,

- asigura accesul femeilor la servicii de calitate,

2. Cu privire la stabilirea resurselor, clusterele:
- sunt infiintate la nivelor local si regional
- sunt bazate pe resurse comune
- sunt dezvoltate pe o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea

oportunitatilor egale si antidiscriminare,
- solicita sprijinul permanent al partenerilor si participare comune in toate

activitatile,
- sunt sustenabile financiar

3. In termenii guvernarii si relatiilor dintre parteneri, clusterele:
- solicita o pozitie egala a partenerilor, responsabilitati comune si participare in

procesul de luare a deciziilor
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- asigura recunoastere competentelor comune pentru a putea valorifica rolul
fiecarui partener

- pot necesita intermediari pentru usurarea procesului de negociere intre
parteneri

- necesita strategii de comunicare bine elaborate.

4. Cu privire la cooperarea locala, clusterele:
- au ca si parteneri autoritati locale care pot profita din clustere ca sa–si

imbunatateasca serviciile locale
- in prima faza, exista o colaborare intre un numar mai restrans de parteneri,
- stabilesc colaborari si cu alti factori interesati, odata ce clusterul este stabil.

In finalul prezentarii, regiunile partenere in proiect au subliniat faptul ca,
clusterele social economice care incurajeaza oportunitatile egale nu fac instrumentul
relatiilor publice sau a marketingului !

25 septembrie 2007
Participare la seminarul „Schimbarile climatice si regiunile Europei”
Organizator: regiunea Emiglia Romagna, Italia
Locatie: sediul regiunii, Av. De l’Yser, Bruxelles

Seminarul a fost organizat de reprezentanta regiunii italiene Emilia-Romagna la
Bruxelles, in colaborare cu Ministerul Mediului din Italia.

Seminarul s-a bucurat de prezenta unor invitati de marca:
- Lino Zanichelli, Minstrul Mediului si Dezvoltarii Durabile
- Eddi Hartog, sef unitate, DG Regio Comisia Europeana
- Erasmia Kitou, functionar politic, DG Mediu Comisia Europeana
- Georgious Amanatidis, DG Cercetare, Comisia Europeana,
- Lucio Gusetti, Comitetul Regiunilor, grupul de lucru consultativ,
- Desmond Clifford, seful reprezentantei regiunii Welsh la UE

Vorbitorii au subliniat in repetate randuri necesitatea parteneriatului intre regiuni,
autoritatile regionale, cele locale si agentiile de mediu, precum si  factorii de decizie de
la nivel national.

Dezbaterile dintre regiuni si Uniunea Europeana pe teme de mediu si protectia
mediului inconjurator vor fi mediate prin intermediul Comitetului Regiunilor, tocmai
pentru ca datorita implicarii slabe ale regiunilor pana in anul 2005, strategia Lisabona nu
si-a atins in totalitate obiectivele stabilite in domeniul mediului.

La nivelul Uniunii Europene exista deja 25 de proiecte de cercetare in domeniul
schimbarilor climatice care totalizeaza 50 milioane de Euro.

Schimbarile climatice vor afecta o serie de domenii de interes major, precum
turismul, indeosebi in tarile din nordul Europei, unde clima va deveni mai calda decat in
mod normal.

In urma dezastrelor naturale, calamitatilor din ultima perioada, Uniunea Europeana a
decis reducerea emisiilor de gaze pana in anul 2020 cu 20%, prin implementarea unor
masuri specifice:

- economisirea resurselor de apa
- agricultura ecologica,
- mobilitate si folosirea resurselor de energie alternativa,
- activitate de cercetare,
- economie si industrie ecologica, etc
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În prezentarea sa, reprezentantul CoR a punctat câteva din activit ile ce pot fi
întreprinse de regiuni în domeniul schimb rilor climaterice, anume:

- comunicare eficient  cu publicul,
- includerea proiectelor de clim i energie în planurile de urbanism,
- încurajarea investi iilor de infrastructur  pentru benzin rii care folosesc

combustibil ecologic,
- stimularea investi iilor pentru înc lzire în func ie de cererea de pe pia ,
- promovarea transportului public ecologic,
- simplificarea procedurilor pentru proiectele din domeniul energiilor alternative,
- reglement ri cu privire la eficien a resurselor de energie de c tre autorit ile

locale i regionale prin crearea de centre de exper i,
- stabilirea de rela ii interna ionale i parteneriate pentru o coali ie împotriva

schimb rilor climaterice.

Cu toate acestea, sunt o serie de obstacole în calea proiectelor locale i
regionale: lipsa finan rilor, o slab  acceptare a proiectelor, experien a limitat  a
autorit ilor publice care r spund de implementare, bariere administrative i de
reglementare.

Atitudinea cet enilor este în general pozitiv , în unele cazuri exist  chiar îndoieli
cu privire la fezabilitatea proiectelor.

În finalul prezent rii au fost f cute câteva recomand ri pentru eficientizarea
proiectelor:

- viziune clar  asupra obiectivelor
- definirea scopului, responsabilit ilor i timpului alocat
- efectuarea de studii preliminare
- utarea sprijinului din partea politicienilor locali i regionali
- stabilirea de rela ii strânse cu agen iile locale responsabile de energie
- asisten  din partea speciali tilor i exper ilor
- posibilitatea folosirii PPP
- organizarea de campanii de informare a publicului
- împ rt irea bunelor experien elor.
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In perioada 28 – 30 septembrie 2007, WoluCulture, Centrul Cultural al regiunii
Woluwe-Saint-Lambert organizeaza, cu ocazia Sarbatorii  Comunitati Franceze (27
septembrie), festivalul « Fêtes Romanes » care in acest an a fost dedicat in
exclusivitate Romaniei.

Fêtes Romanes este o sarbatoate a comunitatii franceze care subliniaza
“stralucirea limbilor romanice si a culturilor lor”, constituind un suport excelent pentru
difuzarea si crearea de evenimente si spectacole care sa privilegieze limba franceza si
limbile latine surori, utilizarea si raspandirea ei geografica, precum si a culturilor
influentate de spatiul fracofon si latin.

In fiecare an o tara francofona sau de “ginta latina”este invitata sa fie partener al
festivalului. Ultimele editii au fost destinate Italiei, Braziliei si Maroc-ului. Pentru un
week-end, Piata Saint – Lambert este “oferita” unei tari invitate, in acest an, Romania.
Locul se va metamorfoza intr-un spatiu de convivialitate pentru adulti si tineri, este teren
de intalnire pentru grupuri muzicale, artisti, actori, animatori care sa ilustreze cat mai
particular tara invitata.
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Fêtes Romanes reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente ale
sezonului cultural. Impreuna cu Fête de la Musique, Couleur Café si Jazz Marathon
formeaza un set cu traditie indelungata.

Aflata la a 30-a editie, Fêtes Romanes reprezinta un eveniment consacrat in
viata bruxelleza, ramanand una dintre rarele sarbatori pentru publicul larg cu caracter
cultural care echilibreaza cu succes o oferta de maxima calitate artistica cu o
deschidere spre publicul larg. Creat initial ca celebrare locala in onoarea Sarbatorii
Comunitatii Franceze, Fêtes Romanes este astazi un adevarat festival al artelor de
strada de reputatie internationala.

Obiectivul este de a pune in valoare o tara de traditie romanica pentru a ilustra
bogatia culturilor romane si de a sublinia particularitatile culturale, culinare, muzicale,
teatrale, etc.. Evenimentul aduna anual aproximativ 30.000 de vizitatori, 5.000 fiind
asteptati in medie pentru concertele principale de seara.

Maramuresul a fost prezent la acest eveniment, cu un stand in care au fost
prezentate materiale promotionale si un mester popular care a impovizat un atelier de
creat masti specifice sarbatorilor de iarna.  Ateliarul a fost o reala atractie, doamna
Margot Wallstrom, Vice-presedinta Comisiei Europene, familia si prietenii dansei
petrecand mai mult de 30 de minute in cadrul standului, timp in care sau schimbat
pareri si impresii despre Maramures.

28 septembrie 2007
Participare la dialogul structurat cu comisarul european Vladimir Spidla pe

tema: Dimensiunea local i regional  a flexicurit ii – abordare inovativ  a
flexibilit ii de pe pia a muncii.

Locatie:  Comitetul Regiunilor,  Rue Belliard 101, Bruxelles
Organizator: DG pentru locuri de munc , afaceri sociale i oportunit i

egale

Prezentarea a început cu explicarea celor dou  no iuni care in de tema
seminarului.
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Flexicuritate: realizarea unei balan e pozitive între locuri de munc  flexibile i
tranzac ii sigure în vederea cre rii  unor  noi locuri de munc .

Flexibilitate: dezvoltarea unor organiza ii de munc  unde oamenii pot combina
responsabilit ile private cu cele de la locul de munc , unde se pot perfec iona
permanent. Înseamn i un mediu mai flexibil pentru schimbarea locului de munc  atât
pentru angajator, cât i pentru angaja i.

Din partea CoR au fost prezen i domnii Harry Dijksma i Dave Quale.
Au fost prezentate exemple de flexicuritate i flexibilitate din Anglia, Danemarca,

zona Baltic , Italia, Spania.

În ultimii 30 de ani, economiile statelor membre a suferit schimb ri majore.
Declinul unor industrii tradi ionale, de ex. mineritul, fabricarea textilelor, producerea de

el a avut ca rezultat pierderea a milioane de locuri de munc  în toat  Uniunea
European . Pentru a transforma UE într-o economie durabil  viabil , capabil  de a face
fa  fenomenului globaliz rii, liderii UE au adoptat strategia de la Lisabona. Strategia
are ca scop i crearea de noi locuri de munc , necesare pe pia a muncii secolului 21,
inclusiv promovarea culturii antreprenoriale, dezvoltarea IMM-urilor, sprijinit  de
înv area pe toat  perioada vie ii.

Rolul autorit ilor locale i regionale este clar definit în implementarea
programelor de politic  social i crearea de noi locuri de munc . Flexicuritatea
înseamn  pie e de munc  dinamice, ajutorarea cet enilor cu locuri noi de munc ,
asigurarea unor m suri de protec ie pentru cei care se afara câmpului muncii.

Totu i, în ciuda unor programe, foarte mul i r mân exclu i de pe pia a muncii.
Multe persoane sunt excluse din varii motive individuale, complexe sau locale iar
solu iile necesit  flexibilitate local .

Autorit ile locale i regionale sunt cele mai bine plasate pentru a în elege
nevoile cet enilor datorit  apropierii de acestea i cunoa terii situa iei locale sau
regionale.

Ele se pot angaja în consilierea celor care sunt cel mai departe de pia a muncii i
sunt vulnerabili la excluderea social , prin modelarea i personalizarea politicilor
statelor membre privind pia a muncii.

Ele joac  un rol crucial în influen area nivelelor de abilit i, asigurarea
perfec ion rii,  politicilor de educare, crearea de noi locuri de munc i de multe ori sunt
cei mai mari angajatori.

suri de protec ie social
Lipsa m surilor de protec ie social  poate fi un pericol pentru flexibilitatea pie ii

muncii. Pentru a minimaliza acest risc, Comitetul Regiunilor propune urm toarele
suri de protec ie:
- aranjamente contractuale flexibile pentru angajatori i angaja i,
- politici active pe pia a muncii
- sisteme pentru înv mânt pe durata vie ii de încredere pentru a asigura

continua adaptabilitate a angaja ilor,
- sisteme moderne de securitate socia

Propunerile Comisiei Europene cu privire la  flexicuritate sunt destinate stimul rii
dezbaterilor între Comisie, Parlament, state membre, parteneri sociali, astfel încât
guvernele s  poat  convenii asupra unor principii de flexicuritate pân  la sfâr itul anului
2007.
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utare parteneri

Clustere regionale în industria cabalin

Propunere de parteneriat i cooperare din partea regiunii franceze Bass-
Normandie

Bass – Normandie este o regiunea de referin  în industria cabalin . În afar  de
competi iile sportive organizate aici, regiunea are cea mai mare industrie de clustere în
domeniu din Europa, care cuprinde centre de cercetare, ferme de cre tere a cailor,
servicii, industrie.

Clusterul exceleaz  în cre terea cailor, cercetare veterinar i medical .
Pentru a exploata posibilit ile de colaborare i parteneriat, regiunea Bass

Normandie caut  clustere regionale din Europa care se ocup  de industria cabalin i
cercetarea cabalin .

Persoan  de contact pentru cei interesa i:

Isabelle Cave
Bruxelles, tel 0032 (0) 2 7324683
i.cave@crbn.fr

contact Fran a:
France horse industry Economic cluster
Frederic Chavel director
Tel: 0033 (0) 2 31271010
Pole.competitivite@chevaux-normandie.com

1 octombrie 2007

Training privind utilizarea energiilor eficiente – know how
Organizator: O.O Energiesparverband – CECDHAS Austria
Loca ie: Civas Center – Centrul interna ional pentru via  arhitectur i peisaje,

rue de Ermitage Bruxelles

mailto:i.cave@crbn.fr
mailto:Pole.competitivite@chevaux-normandie.com
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Training-ul a avut ca scop analizarea nevoilor de perfec ionare i interesul
organiza iilor cu privire la utilizarea formelor de energie eficient , precum i prezentarea
unor exemple de bune practici, în spe , exemplul austriac. Întâlnirea a f cut parte din
în cadrul proiectului EI Education, sprijinit prin programul Energy Europe Programme.

O.O Energiesparverband este agen ia de mediu a Austriei Superioare, cu sediul
la Linz, înfiin at  de guvernul regional cu scopul de a promova eficientizarea energiilor,
utilizarea resurselor de energie alternativ , inovare i cercetare.

Agen ia este activ  la nivel na ional, local,
regional i interna ional prin numeroase proiecte
i programe. Grupurile int  sunt asocia iile

private de locatari, municipalit ile i mediul de
afaceri.

Datorit  unui plan regional de energie,
sursele de energie alternativ , care în prezent
furnizeaz  30% din totalul necesar în Austria, au
o prioritate ridicat .

Agen ia de energie sprijin  autorit ile
regionale în dezvoltarea i implementarea unor
programe energetice.

Un sector foarte important de activitate al agen iei este implementarea unor
programe viabile pentru construc ia de cl diri pentru guvernul regional. Din anul 1993,
agen ia a calculat indicatorul de performan  energetic  pentru peste 400,000 cl diri i
a eliberat certificat de energie pentru acestea.

Agen ia furnizeaz , de asemenea, o serie de servicii pentru mediul de afaceri i
municipalit i. Aceste servicii includ  consiliere pentru cl diri i instala ii electrice,
sprijinirea proceselor de licita ii, dezvoltarea strategiilor energetice.

Conform estim rilor la nivelul UE circa 40% din energie este folosit  în interiorul
cl dirilor sociale.

Dac  s-ar putea recupera i utilize, ca energie alternativ , CO2 rezultat,
consumul ar sc dea cu 27%, la nivelul UE acesta ar însemna 460 mil tone, adic  3,3
mil barili petrol.

La nivelul UE exist  tehnologii i know-how, dar pentru a i aplica aceste noi
aspecte ale eficientiz rii consumului energetic e nevoie de scheme de finan are noi,
inovatoare, mai ales pentru noile state membre. De asemenea este nevoie de
preg tirea unor exper i i inspectori în domeniu, care s  asigure sustenabilitatea
proiectelor.

A fost prezentat  politica guvernului regional al Austriei Superioare pentru
produc ia i folosirea energiilor eficiente i alternative:

- Planul Energetic 1994-2000 a trasat inte concrete în domeniul eficientiz rii
surselor de energie. A condus, printre altele, la cre terea propor iei surselor de
energie alternativ  de la 25 la 30 %.

- Programul Energia 21, 2000-2010 continu  programul energetic regional cu
scopul de a dubla folosirea biomasei i energiei solare,
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- Programul de Eficientizare a Energiei, 2004-2010 vrea atingerea unei economii
de energie de 1% pe an în cadrul regiunii i cre terea eficientiz rii energetice ale
cl dirilor cu 1,5% în fiecare an.

Ca exemple de bun  practic  au fost prezentate o serie de proiecte derulate în
parteneriat, la nivelul mai multor ri (Estonia, Finlanda, Germania, Fran a, Italia, Irlanda
de Nord, Spania, Bulgaria, etc.), cum ar fi:

Ø AVASH  - Ventila ii apropiate avansate pentru locuin ele sociale (2006)
Ø EI-Education – Educa ia pentru reutilizarea energiei inteligente în locuin ele

sociale (2005)
Ø NIRSEPES – Strategii noi i integrate pentru utilizarea energiei performante

în locuin ele sociale (2005)
Ø SHARE – Ac iuni la nivelul locuin elor sociale pentru reducerea consumului

energetic (2005)
Ø TACKOBST – Abordarea dificult ilor în locuin ele sociale (2006)
Ø EPEE – Combustibil european ieftin i energie eficient  (2006)
Ø SAVE@WORK4HOMES (2006)
Ø TREES - Training pentru renovarea energetic  eficient  a locuin elor sociale

(2005)
Date de contact:
www.cecodhas.org    sorcha.edwards@ cecodhas.org
www.fedarene.org paula.cadima@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/socialh_en.htm
http://ei-education.aarch.dk sau http://ei-education.aarch.uk – un ghid specific

3 octombrie 2007

Seminar „  Noi provoc ri, noua Politic  Agricol  Comun ”
Organizator: Birdlife International
Loca ie: Hotel Bedford, rue de Midi, Bruxelles

Birdlife International este un parteneriat global care are ca obiectiv conservarea
biodiversit ii globale, în colaborare cu cet enii pentru o dezvoltare durabil  în acest
sens.

Scopul seminarului din 3 octombrie a fost prezentarea viziunii Birdlife
International asupra viitorului Politicii Agricole Comune. Regiunile rurale ale Europei
trebuie s  fac  fa  unor provoc ri urgente i comune i la care PAC trebuie s
furnizeze solu ii i r spunsuri:

- declinul continuu al biodiversit ii mondiale
- poluarea surselor de ap
- degradarea solului i accelerarea schimb rii climatice
- cre terea nevoilor pentru hran , combustibil,  energie

Seminarul a fost prezidat d domnul Graham Wynne, ef executiv al RSPB Birdlife
din Marea Britanie, cu participarea urm toarelor personalit i:

- Mariann Fisher Boel, comisar pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
- Giacomo Ballari, pre edintele CEJA
- Thijs Berman, membru în Parlamentul European, pre edinte al grupului politic

Folosirea Solului – Alimenta ie
- David Baldock, director, Institutul European pentru Politica de Mediu

http://www.cecodhas.org
http://www.fedarene.org
mailto:paula.cadima@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/socialh_en.htm
http://ei-education.aarch.dk
http://ei-education.aarch.uk
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Viziunea Birdlife International asupra actualei PAC, a a cum rezult  din cele
prezentate este urm toarea:

Politica Agricol  Comun  nu a fost destinat  s  fac  fa  schimb rilor din
agricultur i managementul solului în secolul 21. În ciuda reformelor recente care au
mai redus din impactul negativ al PAC, managementul agricol i al solului se afl  într-o
criz  acut  de mediu pe continentul european.

Aderarea celor 12 state noi la UE, având înc  un poten ial bio-natural i agricol
imens, urgenteaz  nevoia de a contura o politic  care s  promoveze un mediu durabil
în zonele rurale ale continentului european.

Ca atare, este nevoie de reform  dac  UE dore te s  sprijine agricultura durabil
i comunit ile rurale..

În aceast  privin , BirdLife International a f cut urm toarele recomand ri
cheie:

- stabilirea unei politici durabile pentru dezvoltare rural i management agricol
- crearea unei politici rurale pentru Europa, bazat  pe noua Reglementare pentru

Dezvoltare Rural , dar care s  aib  ca int  durabilitatea unui mediu s tos,
al turi de sprijin pentru managementul solului pe principiul „banii publici pentru
bunurile publice”

- asigurarea finan rii acestei probleme
- finan area re elei Natura 2000
- folosirea schemelor de plat  agricultur  – mediu pentru a se asigura c  zonele

protejate prin Natura 2000 primesc suficient  finan are i sunt administrate corect
- îmbun irea dezvolt rii rurale
- crearea unui cadru politic care s  asigure ca agricultura UE va reduce efectul de

ser i emisiile de gaze.

Date de contact:
www.europe.birdlife.org

4 octombrie 2007

Întâlnire de lucru la sediul regiunii Austria Inferioar
Locatie: Rue de Commerce 20-22, Bruxelles

Ac iunea a avut ca scop prezentarea i preg tirea conferin ei pe teme de
tate din 21 noiembrie ac, la sediul Comitetului Regiunilor din Bruxelles.

Organizatori sunt Biroul Regional al Austriei Inferioare, cu sprijinul Fondului
Social pentru S tate al Austriei Inferioare, în colaborare cu Comitetul Regiunilor.

Obiectivul conferin ei este de a deschide un dialog oficial între politicieni, actori i
exper i implica i în ini ierea, organizarea i managementul sistemelor regionale de

tate, ale spitalelor i proiectelor de s tate din Europa.

Conferin a va dezbate structurile de management cost- eficiente ale spitalelor,
ideile de restructurare, formele de organizare i de cooperare la nivel regional. Un alt
scop a fi schimbul de bune experien e, identificarea riscurilor i posibilit ilor de
cooperare .

Termenul pentru înscrierea unui vorbitor este 20 octombrie, iar pentru simpla
prezen  la conferin  sfâr itul lunii octombrie. Organizatorii asigur  multiplicarea i
distribuirea materialelor celor care prezint  subiectele, f  costuri.

http://www.europe.birdlife.org


15

Informa ii suplimentare:
Verbindungsburo, Niederosterreich
Rue de Commerce 20-22, Bruxelles
post.noevbb@noel.gv.at
0032 2 5026009

4 octombrie 2007
Prezentarea companiei de consultan Haute Europe
Loca ie: sediul UNCJR, Bruxelles

Compania, cu sediul în Olanda este format  dintr-o echip  de 20 de profesioni ti
din  mai multe ri: Olanda, Fran a, Belgia, Ungaria i România.
Haute Europe este specializat  în dezvoltarea  proiectelor de cooperare
transfrontalier , transna ional i regionale. De fapt, ei creeaz  un mic pachet financiar
pentru proiectele clien ilor prin stabilirea de leg turi între obiectivele politice i o
varietate larg  de op iuni de finan are european .

Principalele domenii de expertiz :
- transformarea strategiilor i viziunilor în proiecte concrete finan ate de

programele europene ca, Interreg , al VII-lea cadru de lucru, S tate Public ,
- dezvoltarea proiectelor cu finan are european  în diferite sectoare dar cu impact

puternic asupra dezvolt rii economice regionale, s tate, managementul apei,
prevenirea riscurilor, sectoare în care foarte multe proiecte au avut un mare
succes,

- abordare inovativ  a  problemelor legate de strategia de la Lisabona i Goteborg.
- Organizarea de evenimente de perfec ionare pe dezvoltarea i managementul

financiar al proiectelor

Domnul Wim Stubben, unul din exper ii companiei a prezentat i avantajele
colabor rii cu firma Haute Europe:

- o echip  de exper i vorbitori de mai multe limbi de circula ie interna ional ,
- o re ea de contacte cu parteneri priva i i publici în toat  Europa,

mailto:post.noevbb@noel.gv.at
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- re ea de cuno tin e ultimele informa ii despre reglement rile europene, lans ri de
proiecte, termene de depunere,

Detalii la adresa www.haute-europe.eu

8 octombrie 2007
Seminar de prezentare al proiectului „Roads2HyCom
Organizator: Planet Enginering and Consulting, Germania
Loca ie: Hotel Bedforg, rue de Midi , Bruxelles

Având în vedere faptul c , un num r din ce în ce mai mare de regiuni i
comunit i europene consider  hidrogenul ca o op iune viitoare pentru nevoile lor de
combustibil i energie, Uniunea European  a finan at un proiect intitulat Roads2HyCom.
Proiectul are ca scop evaluarea i monitorizarea tehnologiilor pe baz  de hidrogen i
vine în sprijinul speciali tilor de la Comisie i al factorilor interesa i în planificarea
activit ilor de cercetare pe viitor.

Seminarul a avut ca obiectiv principal sensibilizarea conduc torilor din regiunile
europene, care doresc s  acumuleze experien e i cuno tin e în domeniul viabilit ii
proiectelor de utilizare a hidrogenului ca i surs  neconven ional  de energie i
prezentarea valorii lor pentru dezvoltarea regional .

De asemenea, a fost f cut i o prezentare a cadrului politic european privind
tehnologiile bazate pe folosirea hidrogenului ca surs  de energie i combustibil.
Seminarul a fost un bun prilej pentru factorii interesa i de a face schimb de experien i
studii de caz.

În partea doua a evenimentului, organizatorii au prezentat studiul elaborat în
2006 cu privire la infrastructura european  de hidrogen. Studiul este postat i pe pagina
de web www.roads2hy.com

Infrastructura existent  de hidrogen din Europa poate juca un rol important în
viitor, din moment ce surplusul i re eaua de distribu ie existent  poate reprezenta un
punct de pornire în tranzi ia c tre tehnologiile pe baz  de celule de hidrogen.
Proiectele deja existente pot servi drept exemplu pentru cei care sunt dispu i s  fac
aceast  tranzi ie.

În acest studiu au fost identificate peste 130 de proiecte,pozi ionate geografic, i
care prezint  primele clustere de proiecte în regiunea german  Rhur i Scandinavia de
Sud, descriind tipul proiectului , complexitate lor i parteneriatele existente.

Sunt trecute în revist  500 de puncte europene de produc ie i procesare a
hidrogenului. Pentru distribuirea industrial  a hidrogenului exist  deja o re ea de 1600
km de conduct  în Europa, studiul face o localizare a acestora i explic  cum anume
sunt grupate aceste re ele.

Informa ii suplimentare sunt disponibile la coordinator@roads2hy.com

Open Days 2007
Locatie:Comitetul regiunilor, Comitetul economic si social, Comisia europeana,
Parlamentul European, Sediul reprezentantelor regiunilor europene la Bruxelles

9 octombrie 2007

http://www.haute-europe.eu
http://www.roads2hy.com
mailto:coordinator@roads2hy.com
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In perioada 8-11 oct 2007 s-a desfasurat la Bruxelles -Open  Days, cea mai
mare manifestare a regiunilor europene. Maramuresul a fost prezent la aceasta
manifestare intr-un conglomerat alcatuit de NEEBOR (reteau regiunilor europene de
frontiera).

Domnul Marinel Kovacs, Presedintele Consiliului Judetean Maramures a sustinut
o prezentare in cadrul unui  workshop pe tema infrastructurilor de transport in EU.  “The
development of a high speed road network iin Northwestern  Romaniia iin the context of
the Gdansk - Budapest –Odessa - Constanta - Varna corridor.”

10-11 octombrie 2007 Open Days

Participare la atelierul de lucru „ Re ele ale autorit ilor locale –
oportunitate pentru Europa”. Ac iuni transna ionale i transfrontaliere.

Loca ie: Casa Asturias, Bruxelles
Lucr rile au fost deschise de domnul Jean Louis Destans, pre edintele comisiei „

Europa” al Adun rile Generale ale Departamentelor Franceze, pre edintele
Departamentului Eure din Fran a.

Domnul Destans a subliniat faptul c , în contextul globaliz rii Europa trebuie s
fie mai puternic  decât niciodat  – politic, social, economic i cultural. De asemenea, a
scos în eviden  importan a NUTS 3, o clasificare care divizeaz  statele membre în trei
nivele: stat, regiune i sub-regiune. Acest lucru permite Comisiei Europene s
determine unde anume trebuie implementate nevoile politice.
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Termenul NUTS 3 se aplic  unui num r mare de autorit i locale i regionale.
Aceste autorit i sunt actorii cheie în implementarea Politicilor de Coeziune în statele
membre.

Ast zi, implementarea corect  a Politicii de Coeziune depinde de mai buna
cooperare teritorial , pe utilizarea corect i eficient  a Fondurilor Structurale.

Alte teme prezentate în data de 10 octombrie:
- Activit i desf urate de departamentul Herault din Fran a cooper rii

transna ionale în cadrul re elei Arc Latin, prezentat de domnul Andre Vezinhet,
pre edintele departamentului,

- Cooperare transfrontalier  din punctul de vedere al departamentului Badajoz,
Spania, prezentat de Valentin Cortes, pre edinte,

- FEDER, o istorie de succes, prezentat de Gilbert Mitterand, vicepre edinte
departament Gironde,

- Provincia Liege i cooperarea teritorial , prezentat de Julien Mestrez, deputat
euroregiunea Meuse-Rhin,

- Locul Autorit ilor Nuts III în programul Interreg IV,prezentat de Eusebio Murilla,
Directoratul General pentru Politica Regional , Comisia European .

A doua zi, seminarul s-a axat pe Fondul Social European, cu prezentarea a
câtorva exemple de proiecte:
- Politica de incluziune a departamentului Herault i leg tura cu Fondul Social European
- Experien a provinciei Liege,
- Succesul provinciei Liege
- Managementul fondurilor în provincia spaniol  Caceres,
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Standuri OPEN DAYS, Comitetul Regiunilor, Bruxelles

Participare la seminarul „ MODELE DE DEMOCRA IE REGIONAL  ÎN
EUROPA” – 16 octombrie 2007

Loca ie: Comitetul Regiunilor, rue de Beliard, Bruxelles
Organizator: Centrul de Politici Comparate, Universitatea Catolica Louvain
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Cele mai multe regiuni din Uniunea European  s-au dezvoltat spre un sistem
politic cu organe legislative direct alese, un executiv care r spunde direct parlamentului
regional, un sistem de partide cu diferite nivele de competen  politic i autonomie
institu ional  fa  de statul de origine.

Conferin a a avut ca scop facilitarea unei întâlniri cu speciali tii din Europa în
domeniul institu iilor i politicilor regionale, func ionari publici regionali, factori interesa i,
pentru a examina diferitele modele de democra ie regional  în regiunile Uniunii
Europene, a a cu au fost dezvoltate acestea de a lungul anilor. De asemenea, s-a dorit
i identificarea efectelor asupra politicilor regionale, precum i rezultatele acestora.

Seminarul a dorit s  fac  o compara ie riguroas   a calit ii democra iilor i
politicilor regionale din UE, luând ca punct de plecare o lucrare care a ap rut în 1999,
intitulat  „ Modele de democra ie. Forme de guvernare i performan e în 36 de ri” .
(autor Arebd Lijphart).

Seminarul s-a bucurat de prezen a unor personalit i de marc   i care au
prezentat diferite tematici, legate de subiect:

- Lieven de Winter, Universitatea Catolic  Louvain, - Poten ialul studiilor
comparative în procesul de regionalizare i descentralizare în statele membre,

- Liesbet Hooghe, Universitatea Amsterdam- Modele de autorit i regionale în
Europa,

- Luc van Den Brande, prim vice pre edinte CoR – rolul parlamentelor regionale în
UE,

- Goulet Raphael , ef unitate DG Regio, Comisia European  – Rolul Comisiei
Europene în dezvoltarea performan elor politice din regiunile europene,

- Isabelle Weykmans , ministru al Comunit ii Vorbitoare de Limba German  din
Belgia – caz de institu ii mici i func ionale, performan a politic ,

Subliniez doar câteva idei interesante care au fost prezentate de distin ii invita i:
- în Europa exist  aproape 700 de regiuni, din care doare 100 sunt pe deplin

democratice, adic  func ioneaz  cu acelea i institu ii ca i ale statului din care
provin – guvern, parlament i ministere proprii, autonomie,

- regiunile adopt  modele specifice i similare cu cele ale statelor de provenien ,
- guvernele regionale prezint  o serie de avantaje: decizie mai u oar  în favoarea

popula iei, cunoa tere mai bun  a realit ilor din zon , transparen  mai mare în
procesul de luare a deciziilor, participare mai activ  a cet enilor în via a politic ,
respectarea drepturilor minorit ilor, dezvoltare economic  în func ie de nevoi,

- cele mai reu ite democra ii regionale sunt Catalonia, Sco ia, Bavaria,
- viitorul politic i economic este garantat printr-un sistem de parlamente pe mai

multe nivele
- marea problem  a Belgiei:cu toate c  este un stat împ it pe regiuni, cu trei

parlamente regionale, nu exist  suficient  autonomie fiscal i financiar .

Un caz deosebit de interesant este cel al regiunii vorbitoare de limb  german ,
situat  în estul Belgiei la grani a cu Germania, unde popula ia de 73.000 de oameni are
un parlament local cu 25 de parlamentari, guvern format din 4 persoane, 1 reprezentant
în senatul Belgiei, precum i un europarlamentar.

16 octombrie 2007
Întâlnire cu candida ii la alegerile europarlamentare
Loca ie: Parlamentul European, Bruxelles
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Prima dezbatere pe teme  europene in contextul euro-alegerilor a avut loc pe 16
octombrie 2007 la Bruxelles in sediul Parlamentului European.

Evenimentul intitulat „Teme europene pentru alegeri europene” a fost organizat
de Clubul România-UE împreuna cu Asocia ia pro-democra ia si cu Biroul de Informare
al Parlamentului European in România, având parteneri media Euractiv Romania si
Hotnews. Dezbaterea a avut ca punct de pornire r spunsurile la chestionarele trimise
de Clubul Romania-UE partidelor parlamentare si neparlamentare din România.

Dintre candida ii aflati pe liste pentru alegerile europene, au fost prezen i la
eveniment actualii euro-deputa i Cristian Busoi (PNL), Ioan Mircea Pascu (PSD) si
Silvia Ciornei (PC), vicepre edintele PNTCD, Radu Munteanu, si o delega ie a Partidei
Romilor „Pro-Europa” condusa de Marin Filip. Dezbaterea, moderata de pre edintele
Clubului România-UE, Titus Poenaru, i-a avut ca invita i pe prof. Cristian Pirvulescu si
Excelenta Sa Lazar Comanescu, Ambasadorul Romaniei la UE, si a num rat printre
participan i actuali euro-deputa i, oficiali ai misiunilor diplomatice romane ti la Bruxelles,
exper i romani din mediul european, coresponden i de presa romani si reprezentan i ai
diasporei romane ti.

Temele europene cu impact asupra electoratului roman abordate de candida i
atât in r spunsurile la chestionare, cat si in cadrul dezbaterii, au variat de la politica
energetica si problematica protec iei mediului la procesul de reforma institu ionala al
UE. Totu i, de remarcat este ca subiecte ca politica agricola comuna sau politica
comerciala comuna, cu un impact non-neglijabil asupra cet enilor romani, nu au fost
considerate prioritare.

In contextul fr mântat de dispute politice interne, este dificil ca acum publicul
roman sa se întoarc  înspre temele cu relevanta europeana. Reprezentan ii partidelor
au justificat prezenta temelor interne prin nevoia de a stimula cet enii sa mearg  la vot.
Rezultatele alegerilor vor fi astfel in mare parte influen ate de capacitatea partidelor de
a-si mobiliza electoratul. Partidelor si candida ilor acestora le revine insa
responsabilitatea de a explica cet enilor rolul pe care Uniunea Europeana il joaca in
viata lor de zi cu zi.
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Mai mult, ace tia trebuie sa contribuie la formarea unei mentalitati de cet eni ai
Uniunii pentru care temele europene sa devina teme interne, si nu problemele interne
sa domine dezbaterile europene.

Importanta temelor europene in campania electorala a fost privita unanim drept
esen iala. Cu toate acestea, invita ii la eveniment au afirmat ca in realitate, campania
electorala din România va fi fara îndoiala dominata de problematici interne, aceasta
dezbatere de la Bruxelles fiind posibil prima si ultima pe teme cu adev rat europene.

17 octombrie 2007
Participare la seminarul pe tema “Directiva European  a Solului”
Loca ie : biroul de reprezentare a landului german Rhine Westphalia,
Rue Michel Angelo, Bruxelles

Scopul acestei reuniuni cu o participare foarte numeroase a fost prezentarea
Directivei Europene a Solului adoptat de c tre Comisia European i Parlamentul
European.

Obiectivul acestei directive este de a stabili un cadru pentru protec ia i folosirea
durabil  a solului, care ca i apa, trebuie considerat  a resurs  comun  a omenirii,
bazat  pe nevoia prevenirii degrad rii solului, în special datorit  schimb rilor climatice.

Totu i, Directiva las  la latitudinea fiec rui stat membru modul în care se face
implementarea ei. Fiecare stat membru, în func ie de clim , caracteristicile solului,
agricultur  va decide asupra propriei politici agricole, în rela ie cu calitatea i protec ia
solului.

Comisia European  va promova folosirea unor compu i care s  contribuie la
men inerea i cre terea materialului organic din sol i prevenirea de ertific rii.

Statele membre vor promova, de asemenea, folosirea îngr mintelor verzi i a
compostului pentru a cre te fertilitatea i activitatea biologic  a solului.

Seminarul a fost prezidat de domnul Alexander Shink, secretar de stat în cadrul
Ministerului Mediului, Conserv rii, Agriculturii i Protec ia Consumatorului Rhine
Westphalia.
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18 octombrie 2007
Participare la conferin a „ Colaborare pentru viitor – IMM-urile i inovarea”
Loca ie: biroul de reprezentare al landului Saxony Anhalt- Germania
Bvd St Michele, Bruxelles

Implicarea IMM –urilor în Programul 7 Cadru al UE este unul din principalele
obiective ale Comisiei Europene.

Proiectul intitulat SMS MPOWER este o abordare nou  a IMM-urilor cu privire la
majorarea intereselor firmelor mici i mijlocii de a participa în activit i de cercetare i
RTD ale Uniunii Europene.

Pentru a atinge acest scop o echip  interna ional  de exper i în cooperare ofer
servicii profesioniste de inovare i perfec ionare pentru firmele mici i mijlocii.

Elementele importante sunt identificarea interesului pentru inovare, analiza
oportunit ilor i facilitarea parteneriatelor în proiectele interna ionale.

Întâlnire cu reprezentan ii Oficiului Român pentru tiin i Tehnologie din
Bruxelles.

Loca ie : sediul UNCJR Bruxelles, rue Montoyer 24

In data de 30 octombrie am participat la întâlnirea cu reprezentan ii institu iei
mai sus amintite, respectiv doamnele Leti ia Clara St nil i Antoaneta Popescu, care
au prezentat structura Oficiului.

Biroul de la Bruxelles al Oficiului a fost inaugurat în 2005, ca urmare a hot rârii
de Guvern 787 din acela i an, având ca scop îmbun irea rela iilor de colaborare cu
comunitatea tiin ific  european . Coordonarea activit ii este f cut  de c tre
Autoritatea Na ional  pentru tiin i Cercetare, departamentul de integrare european
i cooperare interna ional .

intele oficiului sunt:
- promovarea particip rii eficiente ai cercet torilor români, inclusiv cei  tineri,

precum i ai universit ilor, institu iilor de dezvoltare i cercetare, IMM-urilor,
serviciilor i ONG-urilor în programele de cercetare ale Uniunii.
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- Prezentarea eficient  a politicilor de inovare, dezvoltare i cercetare din România
la  nivel european,

- Sprijinirea i promovarea cooper rii între companiile industriale i servicii,
universit i i centre de cercetare în vederea particip rii în programele de
cercetare ale Uniunii,

Pentru a atinge elurile propuse, oficiul furnizeaz  urm toarele servicii:
- promovarea cercet rii române ti, a dezvolt rii i sistemelor inovative,
- utarea i facilitarea contactelor cu parteneri europeni,
- diseminare i distribu ie,
- facilitarea leg turilor cu institu ii, organiza ii europene similare,
- recomand ri cu privire la cele mai bune practici în domeniul dezvolt rii i

inova iei.

Participare la reuniunea Comunicarea in Bruxelles-ul” european
Loca ie: Sediul Euractiv, Bruxelles
Organizatori: Dan Luca – Director PR Euractiv, Biroul UNCJR Bruxelles
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Dezbaterea a debutat cu prezentarea EURACTIV, care este un grup de  pres
independent  focalizat  pe legisla ia european , folosind suportul electronic (web) ca
platform  de diseminare a informa iei, fiind fondat  în 1999 de c tre Christophe
Leclercq, cu un buget anual în prezent de 2,5 milioane euro i un num r de 25 angaja i
la Bruxelles i 25 în Europa central .  Dispune de un num r de aproximativ jum tate de
milion de cititori zilnici, dintre care apropape jum tate englezi, francezi i germani.

 Euractiv România este parte integrant  a re elei europene EurActiv, fiind
înfiin at  în 2003 de c tre Dan LUCA i Manuela PREOTEASA.

 Dispune de 2 structuri juridice române ti: Asocia ia « Actori Europeni » i
compania EurActiv Network SRL, i o echip  de 6 persoane în Bucure ti + o persoan
în Bruxelles. Bugetul anual: aprox. 60.000 euro (80% - fonduri private; reprezentând
pachete de comunicare, 20% - fonduri publice române ti ob inute prin licita ii publice).

Echipa ofer  informa ie european  prin
- Fluxul de informa ii de la Bruxelles
-  Fluxul de informa ii din România
-  Newslettere periodice:

§  EurActiv.ro Zilnic – 10.000 abona i
§  EurActiv.ro S pt mânal – 9.000 abona i – prezint  sinteza

pt mânii
§  EurActiv.ro Lunar – 7.000 abona i – 5 newslettere lunare, pe

domenii: Buletin de UE, Integrare/Business, Guvernare, Educa ie i
Mediu & Energie

- Agenda EurActiv.ro – evenimente din România relevante pentru integrarea
european .

Prezentarea a continuat cu urm toarele subiecte:
1. Comunitatea “Actorilor Europeni” (in special sectorul privat)
2. Dinamica in Bruxelles-ul european (mecanismul de rela ionare între “actorii

europeni”)
3. Surse de informare în Bruxelles-ul european
4. Re eaua românilor din Bruxelles-ul european
5. Blog-ul “Casei Europei” Cluj
6. Folosirea eficient  a portalului EurActiv.com i aplica ia româneasc  EurActiv.ro

Date de contact:
Tel: + 32 2 226 58 18
Fax: + 32 2 226 58 20
E-mail: pr@euractiv.com

Surse de informare în Bruxelles-ul european:
– www.europa.eu (“Gateway to the European Union”)
– EC Press Room (includes mid-day “Rapid”)

http://europa.eu/press_room/index_en.htm
– European Parliament / News

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_en.htm?redirection
– Presidency  (http://www.eu2007.pt/UE/vEN/ )
– Financial Times
– Wall Street Journal Europe
– European Voice
– Le Monde
– EurActiv www.euractiv.com
– EU Observer www.euobserver.com
– BBC http://news.bbc.co.uk/

mailto:pr@euractiv.com
http://www.europa.eu
http://europa.eu/press_room/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_en.htm?redirection
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/
http://www.euractiv.com
http://www.euobserver.com
http://news.bbc.co.uk/


26

– ENDS www.environmentdaily.com (subscription)
– Google www.news.google.com
– Yahoo! News http://uk.fc.yahoo.com/e/europeanunion.html

Vizit  la portul Anwers

Organizator: administra ia portului Anwers, guvernul regional al provinciei
Anwers

În cursul dimine ii am avut ocazia de a vizita modernul port Anwers, al doilea ca
rime din Europa, dup  portul olandez Rotterdam.

În cursul dup  amiezii ne-am întâlnit cu reprezentan ii provinciei Anwers, la
sediul guvernului local, unde am fost solicita i s  prezent m câteva idei de proiecte
culturale i turistice ale jude elor participante la întrevedere.

Participare la cursul de perfec ionare organizat de firma Welcome Europe

Perioada: 5-7 noiembrie 2007
Loca ie: sediul UNCJR, rue Montoyer 24, Bruxelles
Organizator: UNCJR Bruxelles

Pe parcursul celor 3 zile de curs au fost abordate urm toarele teme:
Ziua1:
- Obiectivele politicii regionale pe perioada 2007-2013
- Fondul European de Dezvoltare Regional , Fondul European de Coeziune,

Fondul European Social,
- Priorit i na ionale în România – Cadrul Na ional Strategic de Referin ,
- Programele opera ionale sectoriale – priorit i, criterii de eligibilitate, func ionarea

i participarea în cadrul programelor,
- Programul Opera ional Regional - priorit i, criterii de eligibilitate, func ionarea i

participarea în cadrul programelor,
- Cooperare european  teritorial - programe de cooperare transfrontalier i

transna ional
Ziua 2
- Elaborarea unui proiect pentru fiecare grup de lucru – exerci iu
- Prezentarea proiectelor,concluzii i recomand ri
- Identificarea programelor relevante pentru fiecare proiect în parte
Ziua 3
- prezentarea elementelor cheie pentru completarea unui formular de proiect,
- structura formularului de aplica ie,
- reguli de scriere,
- reguli de buget, planificarea cheltuielilor, costuri eligibile i neeligibile

http://www.environmentdaily.com
http://www.news.google.com
http://uk.fc.yahoo.com/e/europeanunion.html
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www.welcomeurope.com
mdefrance@welcomeurope.com, cconstans@welcomeurope.com

Participare la edin a Comisiei Coter – politici de coeziune teritorial
Loca ie: sediul CoR, rue de Belliard 101,sala JD52

edin a a fost convocat  de domnul Albert Bore, pre edintele Comisiei Coter.
edin a a avut urm toarea ordine de zi, adoptat  în unanimitate de participan i:

1. Aprobarea celei de a 10-a edin
2. Comunicarea pre edintelui
3. Organizarea lucr rilor viitoare
- numirea noilor raportori ai comisiei – Rivero Betez, responsabil pentru strategia

cu privire la zonele periferice, Mercedez Bruxelles, responsabil pentru cooperare
teritorial , numirea responsabilului pentru transportul feroviar de marf  fiind
amânat  pentru luna februarie 2008.

- Programul de lucru pe 2008 (disponibil pe Internet)
- Programul de studiu pentru 2008 (disponibil pe Internet)
4. Adoptarea proiectului de aviz privind Cartea verde a transportului urban, raportor

fiind domnul Albert Bore, al turi de cele 41 de amendamente
5. Mas  rotund   privind politica portuar ,
6. Diverse
7. Stabilirea datei viitoarei edin e pentru 21 februarie 2008

Participare la conferin a “Actorii europeni: cum interac ioneaz  cu
Capitalele Europene?”

Loca ie: Parlamentul European, Sala PHS3C050, Bruxelles
Organizatori: Euractiv
Descrierea tematicii dezb tute:
Tematica a vizat expunerea modului de diseminare a informa iilor de c tre

capitalele rilor membre, i nu numai, i înspre acestea.

http://www.welcomeurope.com
mailto:mdefrance@welcomeurope.com
mailto:cconstans@welcomeurope.com
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Accentul a fost pus pe partea electronic  a acestei activit i, partea pe care a fost
bazat  înc  de la început activitatea firmei Euractiv.

Conferin a a fost deschis  de Christophe Leclercq, fondator al Euractiv i
continuat  de Meglena Kuneva – comisarul european pentru protec ia consumatorilor.

Leonard Orban, comisarul european pentru multilingvism, a men ionat în
discursul s u aspecte legate de importan a leg turii între societatea civil i politicieni,
angajatori, al i actori ai dezvolt rii sociale.

Au mai fost dezb tute aspecte legate de leg tura dintre societatea civil i clasa
politic , aspecte relevate prin prisma evenimentelor din Irak, Afganistan, unde în ciuda
oponen ei cet enilor, au avut loc deplas ri armate.

De aici a plecat o întrebare intens dezb tut : Sunt liderii în fruntea cet enilor
lor?, alaturi de care au fost relevate elemente legate de identitatea na ional ,
multilingvism, manipularea opiniei publice cu ajutorul presei, mai ales în campaniile
electorale.

Reprezentantul mi rii democrate din Marea Britanie, sir Nigel Farage a
men ionat câteva aspecte negative legate de conceptul ini ial el UE i oglindirea lui la
nivelul presei, la modalitatea în care ajunge informa ia la cet eni.

Concluzia a fost aceea c  presa ar trebui s  oglindeasc  exact ceea ce cet enii
doresc de la conceptul de Uniune European  prin documentele ei de baz  de la
Lisabona, Maastricht, Goteborg, de la ceea ce presupune de fapt proiectul denumit
Uniunea European .

Date de contact:
Tel: + 32 2 226 58 18
Fax: + 32 2 226 58 20
E-mail: pr@euractiv.com
www.euractiv.com, http://evropa.dnevnik.bg

RAPORT DE ACTIVITATE PE S PT MÂNA 12-16 noiembrie

Participare la seminarul de prezentare al proiectului E- RAIN
Loca ie : biroul de reprezentare al regiunii Emilia Romagna-Italia
Ave. L. Yser 101, Bruxelles

Proiectul E-Rain are ca scop crearea i men inerea unei re ele europene de
agen ii de inovare. Proiectul a început în ianuarie 2006, cu contribu ia financiar  a
Comisie Europene – Directoratul pentru Cercetare, în cadrul  programului  „Regiuni ale
cunoa terii 2”.

Sub coordonarea regiunii Emilia Romagna din Italia, proiectul a reunit 6 agen ii
care sunt implicate în implementarea politicilor de inovare în regiunile respective:
Catalonia-Spania, Grenoble-Fran a, Stuttgart-Germania, Vati-Ungaria, Silesia
Superioara-Polonia.

Re eaua contribuie la împ rt irea experien elor i ideilor pe teme generale ca:
- cum s  se eficientizeze politicile de inovare,
- care sunt metodele de implementare ale politicilor implicate,
- care sunt metodele care ajut  la realizarea investi iilor publice i private în

domeniu.

mailto:pr@euractiv.com
http://www.euractiv.com
http://evropa.dnevnik.bg
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Obiectivele re elei
- crearea unei platforme pentru schimbul de experien  în R&I în Europa,
- sporirea eficien ei programelor de inovare regional i a procedurilor de

implementare,
- sensibilizarea opiniei publice cu privire la inovare.

Activit i planificate:
- analiza politicilor regionale de inovare,
- crearea unui model opera ional pentru implementarea politicilor R&I în Europa,
- vizite de studiu, sesiuni i discu ii deschise,
- activit i de diseminare- conferin e, evenimente relevante din Europa.

rgirea re elei este un element cheie al programului pentru a se asigura
continuitatea. Re eaua este deschis  membrilor care pot:

- participa la activit ile proiectului i la discu ii
-  ia parte la întâlniri i sesiuni publice,
-  ia parte la vizite de studiu

Date de contact; www.e-rain.net

14 -15 noiembrie – participare la seminarul SUFALNET – folosirea durabil
a gropilor de de euri abandonate

Loca ie : CoR, rue Belliard, Bruxelles

Sufalnet a fost un proiect elaborat sub egida Interreg IIIC în ianuarie 2005 i a
fost finan at pe durata a trei ani de c tre UE cu suma de 788.000 Euro. Proiectul a fost
administrat de c tre provincia Noord Brabant din Olanda, al turi de 21 de parteneri din
12 ri europene.

Obiectivul general al Sufalnet este de a reduce riscurile asupra s ii i
mediului i de a stimula refolosirea depozitelor de de euri abandonate prin schimb de
experien , stimularea de politici, proiecte i instrumente de implementare.

Proiectul a scos în eviden  efectul triplu al refolosirii depozitelor de de euri
abandonate:

Beneficii de mediu:

http://www.e-rain.net
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- protec ia apelor din sol i al aerului,
- protec ia s ii publice,
- reducerea presiunilor asupra terenurilor refolosibile

Beneficii sociale:
- îmbun irea calit ii vie ii prin renovarea propriet ilor degradate,
- reducerea num rului îmboln virilor,
- eliminarea stigmelor sociale negative din zonele contaminate

Beneficii economice:
- atragerea de investi ii i crearea de locuri de munc ,
- cre terea valorii terenurilor
- dezvoltarea de noi tehnologii

Rezultatele raportului final al conferin ei este disponibil pe pagina
www.endreportsufalnet.net

Participare la Reuniunea de prezentare a jude elor organizat  în cadrul
Biroului UNCJR Bruxelles

Loca ie: Biroul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles
Descrierea tematicii dezb tute:
În cadrul reuniunii au avut loc prezent ri ale filmelor jude elor participante la

acest stagiu, i care au realizat un asemenea material.
Au participat reprezentan ii jude elor: Maramure , Arge , Bac u, Dâmbovi a,

Ilfov, Mure , Sibiu, Timi . Tulcea i Vâlcea
Prezent ri ale filmelor au  realizat jude ele Maramure  Arge , Ilfov, Dâmbovi a i

UNCJR.
Dup  vizualizarea fiec rui scurt metraj au avut loc discu ii i s-au f cut observa ii

pe tema filmului.

Întâlnire cu reprezentan ii biroului regiunilor din Croa ia
Loca ie: Avenue Tervueren 84 Bruxelles

Cu aceasta ocazie am purtat discu ii cu managerul biroului domnul Damir Plese,
care a f cut o scurta trecere in revista a responsabilit ilor  celor care lucreaz  in cadrul
biroului, respectiv, lobby pe langa institu iile europene in favoarea regiunilor
reprezentate, atragerea de fonduri europene, cautare de parteneri in diverse domenii de
activitate.

Am mai discutat cu reprezentantii regiunilor Tinjan, Rijeka, Moslavina in
domeniile turism, IMM-uri, dezvoltarea afacerilor, tineret( posibile schimburi intre elevii
croati si mureseni).

Date de contact
Croation Office Region
Avenue de Tervueren 84
1040 Bruxelles, Belgium
Tel 0032 2 736 8587
damirplese@azra.hr

http://www.endreportsufalnet.net
mailto:damirplese@azra.hr
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Participare la Reuniunea de informare organizat  în cadrul Biroului UNCJR
Bruxelles – 19.11.2007

        Loca ie: Biroul UNCJR Bruxelles
        Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles

         Descrierea tematicii dezb tute:
Reuniunea a avut drept obiectiv prezentarea evenimentului organizat de firma

TAIEX în colaborare cu UNCJR la Bucure ti în data de 14 i 15 nov. cu tema
consolidarea capacit ii de implementare a  reglement rilor privind achizi iile
publice la nivelul autorit ilor locale i jude ene din România.

Ø Agenda seminarului a cuprins:
Ø Prezentarea TAIEX i a Programului Regional de Training  f cut  de d-nul

Panos Gredis -  Reprezentant al Comisiei Europene
Ø Contextul cadrului legislativ din  România  si Directivele  Comunitare -

impactul asupra autorit ilor  locale
Ø Elaborarea de politici publice în România: facilit i i bariere în

implementarea eficient  a procedurilor de achizi ii publice la nivelul
autorit ilor locale (domeniile abordate: legisla ia na ional i comunitar
privind achizi iile publice, competentele autorit ilor locale; proiecte aflate
în derulare i concordan a lor cu regulile achizi iilor publice)

Ø Autorit ile locale din Uniunea European  -  Achizi iile publice în practic :
§ Experien a Danemarcei
§ Experien a Marii Britanii i a autorit ilor locale din regiunea

East Midlands
§ ADF (Asociatia  Departamentelor din Franta)
§ Experien a polonez  în domeniul fondurilor structurale

Ø Cerin e comunitare privind achizi iile publice la implementarea politicilor de
coeziune
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Ø Aspecte sociale, economice i de protec ie a mediului ale atribuirii
contractelor de achizi ii

Ø Studii de caz i diseminarea de exemple de bune practici pe urm toarele
teme:

- Aspecte de mediu legate de întocmirea dosarelor de licita ii
- Aspecte sociale legate de întocmirea dosarelor de licita ii
- Aspecte economice legate de întocmirea dosarelor de licita ii

Ø Proceduri de achizi ii publice pentru administra iile locale – proiecte
finan ate prin intermediul Programului Opera ional Dezvoltarea Capacit ii
Administrative

Ø Utilizarea achizi iilor publice pentru a asigura i sprijini parteneriatele între
sectoarele publice, private i non-profit – exemple din experien a Marii
Britanii i a autorit ilor locale din regiunea East Midlands  prezentat de d-
na Sue SMITH, Chief Executive, Harborough Consiliul Regional, East
Midlands

Ø Concluzii i recomand ri în domeniul achizi iilor publice pentru autorit ile
locale române ti

Participare la edin a de lucru a Biroului UNCJR Bruxelles – 20.11.2007

Loca ie: Biroul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles
Descrierea tematicii dezb tute:

edin a a avut drept obiectiv analiza stadiului elabor rii materialului de
prezentare la nivelul fiec rui jude , privind realizarea mapei de prezentare a României în
colaborare cu ROST (Oficiul Român pentru tiin i Tehnologie).

Elaborarea materialelor a fost realizat  în mare m sur  de c tre jude ele care au
desemnat reprezentan i în biroul UNCJR Bruxelles (Maramure , Arge , Bac u,
Dâmbovi a, Ilfov, Mure , Sibiu, Timi , Tulcea i Vâlcea), pentru celelalte jude e existând
mari probleme de comunicare i conformare.

Se stabilise centralizarea materialelor de c tre reprezentan ii fiec rei regiuni de
dezvoltare, dar materialele din ar  nu au sosit.
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Realizarea mapei de prezentare va suferi amân ri din aceast  cauz , urmând,
probabil s  fie gata în anul 2008 i nu cum era stabilit – la sfâr itul anului 2007.

21.nov.2007
Participare la Conferinta pe probleme medicale – aspecte regionale –
Loca ie: Comitetul Regiunilor, Rue Belliard 99-101, Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:
Întâlnirea a avut drept scop o analiz  a st rii generale a s ii popula iei la

nivelul UE i identificarea unor m suri care s  contribuie pe viitor la îmbun irea
acesteia.
 Debutul a constat în prezentarea aspectelor legate de managementul s tatii –
orgnizare si finantare, rolul regiunilor.
Programul conferintei a fost impartit in doua sesiuni:

I. Prima sesiune – discursuri :
- Othmar Karas, Vice presedinte EPP Parlamentul European – Viziunea

Parlamentului European în domeniul s ii;
- Jerome Boehm, Comisia Europeana - Viziunea Comisiei Europene cu privire la

importanta problemelor discutate si introducerea a noi propuneri ale Comisiei
- Wolfgang Sobotka, Ministerul finantelor, locuintei si calitatii vietii, Regiunea

Austria de Jos – “Proiecte, Initiative si Viziuni ale regiunii Lower Austria”
- Solange Menival, Guvernul Regional Aquitaine – Viziunea Frantei si regiunii

Aquitaine
- Belen Prado Sanjurjo, Ministerul regional pentru sanatate publica in

comunitatea Madrid – Viziunea regiunii Madrid
II. A doua sesiune – Organizatii de sanatate si spitale, planificarea dezvoltarii

regionale din punctul de viere al statelor membre, organizatiile regionale si
internationale; modele de best practice

- Pascal Garel, Chief Executive HOPE
- Sistemul francez de sanatate, Philipe De Lorme (Spitalul Universitar Rouen)
- Health Cluster NET « Lectii din primii trei ani », Jonathan Watson (Interereg

IIIC, 13 regiuni)
- Proiectul « Ziua Operatiei : Sa o facem sa se intample », Carlo Castoro si Claus

Toftgaard (Venetia)
- Proiectul “HEALTHREGIO – HEALTHACROSS Provocari si Experiente”, Petr

Petr (Bohemia)
- Proiectul  “Dezvoltarea serviciilor specializate in tratarea cancerului in Anglia”,

Chris Harrison

Conferinta a fost prezidata de dl. Ozgur Oner – EACON Grup
Principalele intrebari ridicate au fost:

1. Cum se poate realiza o ingrijire medicala adecvata?
2. Care este pozitia Parlamentului European?
3. Ce fel de regiuni se asteapta sa contribuie la imbunatatirea serviciilor medicale?

Tomar Karas – Vice Presedinte EPP a Parlamentului European a prezentat
pozitia Parlamentului European subliniind faptul ca se cauta noi parteneriate intre
reguni, intre sectorul public si sectorul privat cat si parteneriate intre state membre ale
Uniunii Europene si sugerand imbunatatirea comunicarii, asigurarea mobilitatii in
Europa, precum si in special imbunatatirea Reformei Sanatatii.

Dl. Wolfgang Sobotka – Ministrul finantelor din Austria, insarcinat pe problemele
Fondului Social de Sanatate al regiunii Austria Inferioar , a facut o prezentare succinta
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a provocarilor pentru regiune cu privire la diferenta de densitate a populatiei, cresterea
sperantei de viata si scaderea ratei natalitatii.

Principalele provocari cu privire la sanatate:
- progresul medical
- scaderea costurilor pentru medicamente
- noi forme de terapia
- noi metode chirurgicale
- prevenire.
Provocarile specifice includ:
- provocari structurale
- pacient in / pacient ouasigurarile de sanatate
- servicii medicale de calitate in spitale
- provocari financiare
- piata – mediul non profit un exista
- metode de finantare : taxe, asigurari, riscuri proprii
În continuare a fost prezentat stadiul de implementare al proiectului Healthregio
Acest proiect este finantat prin INTEREG IIIA. Healtregio aduna impreuna o

echipa multidisciplinara de experti din intreaga Europa Centrala. Timp de 2 ani
reprezentantii diverselor organizatii din domeniul public si privat, stiintific si experti vor
schita strategii si concepte pentru promovarea dezvoltarii sustenabile a sectorului
sanatatii.

Obiectivele proiectului – optimizarea structurii furnizarii serviciilor de sanatate si,
in acelasi timp, a unei locatii care sa furnizeze asistenta medicala de calitate pe termen
lung in Europa Centrala.

Prioritati:
- imbunatatirea legislatiei pentru progresul sistemului nacional de sanatate
- date statistice comparative la nivel regional
- mobilitatea pacientilor

Proiectul este structurat pe 3 faze:
1. Analiza sectoriala de identificare a caracteristicilor demografice, socio-economice

precum si studii de caz pentru pachete de lucru specifice
2. Recomandari in domeniul economic si al politicii de sanatate
3. Implementarea rezultatelor.

23.nov.2007
Participare la Seminarul Procesul dezvolt rii economice în Regiunile

Europene, trecerea de la obiectivul Convergent  la cel de Competitivitate –
Loca ie: Heysel, sala Expo Bruxelles
Organizatori: Provincia italiana Molise
Descrierea tematicii dezb tute:

Evenimentul a fost organizat de provincia italiana Molise si a vizat identificarea
aspectelor tranzitionale prin care trec regiunile europene aflate in "tranzit de
dezvoltare”, impactul obiectivelor Convergenta si Competitivitate asupra dezvolt rii din
noua perioad  de programare (2007-2013).

Prin acest seminar s-a urm rit diseminarea modelelor de dezvoltare elaborate
pentru noua etap  de planificare, cu accent pe punctele tari de coordonare i
promovarea mai activ .

Au fost prezentate unele aspecte legate de neconcordan a dintre unele m suri
impuse automat, pe baza împ irii regionale, si concentrarea pe dezvoltarea regional ,
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 a ine seama de planificarea dezvolt rii ca un tot, f  grani e regionale, ceea ce de
cele mai multe ori a dus la rezultate inverse decât cele a teptate.

Calea de mijloc pentru regiuni cu tr turi similare - accesul la diverse reguli
(finan e, reguli admise  de urgentare, limite de ajutor pentru sectorul de afaceri , etc.).

Conceperea Planurile generale de Dezvoltare trebuie f cut  nu pân  la grani ele
regionale ci, pentru a cre te rata indicatorilor de referin , trebuie realizate ca un tot
unitar la nivel na ional, chiar comunitar.

Acest workshop a fost inclus în agenda evenimentului Expo Italia i  avut loc în
sala italian , eveniment organizat de Camera de Comer   a Italiei i a Belgiei, cu
sprijinul ambasadei Italiei din Belgia.

Acest seminar este o ocazie de a împ rt i participan ilor cuno tin e i totodat  a
promova sistemul italian cu invita ii i oaspe ii s i de onoare, prin intermediul regiunii
Molise cu specificul i poten ialul s u.

Deci este nevoie s  „ ne prezent m singuri în ce mod am crescut i modul în
care ne a folosit ajutorul dat de Uniunea European ”.

Dup  participarea la seminarul Procesul dezvolt rii economice în Regiunile
Europene, trecerea de la obiectivul Convergent  la cel de Competitivitate, s-au vizitat
standurile expozi iei Expo Italia 2007, eveniment aflat sub patronajul Ambasadei Italiei
în Belgia, i organizat cu sprijinul Ministerului Italian de Comer  Interna ional.

Regiunea italian  Molise are câteva particularit i fa  de alte regiuni, ea face
trecerea de la mare la munte, de la ora e medievale la cele moderne, care gra ie
dinamismului de care dau dovad  au dus la dezvoltare inovativ i tehnologic .

Domeniile reprezentative ale expozi iei de promovare a regiunii italiene Molise au
cuprins standuri de prezentare pentru produc torii din domeniile urm toare: turism,
mâncare i b uturi, tehnologie, mod , automobile i motociclete, precum i sectorul
business.

Expozi ia a cuprins diverse standuri în care produc torii autohtoni italieni au
prezentat, promovat i comercializat, în special produse tradi ionale din domeniul
alimentar, cum sunt: brânzeturi, ca caval, salamuri, preparate speciale din carne,
cârna i, gemuri sau dulcea  de cas , produse de patiserie, ulei de m sline, diverse
soiuri de vin, produse de panifica ie, uleiuri parfumate, obiecte decorative din metal,
bijuterii i obiecte decorative din sticl , costume tradi ionale italiene.

  Totodat  au fost promovate i destina ii i oferte turistice foarte atractive,
existând i un stand de prezentare a celor 7 Grupuri de Ac iune Local , sugestiv
intitulat, 7 GAL-uri, 1 Regiune.

Contacte:
www.abruzzoleaderplus.it
segreteria.vitagliano@junta.regione.molise.it
Tel 08635022111
Fax 0863502400
www.expoitalia.be

26 – 30 nov. 2007

Partipare la seminarul Diversitate si Educa ie – s  construim poduri pentru o
Europ  mai bun - 26 noiembrie 2007

Loca ie: Comitetul Regiunilor Bruxelles
Organizatori: Comitetul Regiunilor
Descrierea tematicii dezb tute:

http://www.abruzzoleaderplus.it
mailto:segreteria.vitagliano@junta.regione.molise.it
http://www.expoitalia.be
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Oficialit i care au participat la dezbaterile conferintei au dezb tut aspectele:
- Tanja Jadnanansing, Advisor NOS Jurnal – moderatorul conferintei
- John Leerdam, Membru Parlamentul Germaniei – “Cetatenii vin in Europa”
- Anna Kadar, comisia European  – DG Educatie si Cultur   - “Diversitatea in

miscare in Europa”
- Haroon Saad, Director Qec-Eran – “Regenerare in marile ora e ale Europei”

Studii de caz aduse în discu ie au fost: “Diversitate si Leadership: o realitate sau
o patim !” – Dl. Kenneth Craig, director de scoal , “O scoal  f  rasism” – dna. Nafisa
el Ouali, consultant flamand, « Unde sunt expertii Einstein » - Dl. Lou Verhage,
instructor INHOLLAND i Diversitate: pentru c  Europa este acolo pentru toata humea –
Dl. Emine Bozkurt, membru a Parlamentului European

In cadrul conferintei s-a prezentat proiectul EQUAL, ce face parte din strategia
Uniunii Europene pentru mai bune si mai multe slujbe. Fundat pe baza Fondului Social
European, aceasta initiativa este demarat  înc  din 2001 prin noi cai de abordare a
discriminarii si inegalitatii.

Proiectul UE EQUAL cofinanteaza activitati in toate Statele Membre. Contributia
EU fiind de 3.274 mld EURO.

Campuri de actiune ale EQUAL:
1. Parteneriat: sa aduca alaturi actori cheie (autoritati locale si regionale, servicii

publice de recrutare, ONG-uri, parteneri sociali) in dezvoltarea parteneriatelor la
un nivel geografic sau sectorial pentru a stopa discriminarea si inegalitatea.

2. Tematica abordata: concentrare de ac iuni pe campuri tematice diferite in
concordanta cu Strategia Europeana pentru Angajare.

3. Inovare: experimentare si testare abordari inovative in formularea, trimiterea si
implementarea politicilor de training si angajare

4. Imputernicire: crearea unui Proiect puternic prin adunarea tuturor actorilor
importan i, inclusiv beneficiarii

5. Transnationalitate: exprimarea oric ror posibilit i pentru directiile publice
individuale si autoritatile nationale sa invete una de la alta si sa coopereze
productiv

6. Diseminarea informatiei : dezoltarea si testarea a noi cai de abordare a celor mai
bune practici pentru incluziunea sociala.

În ideea de a atinge toate aceste obiective fundamentale, prin proiect se distibuie
documente de interes comn si informatii precise organizate pe urmatoarele câmpuri
tematice:

• Acces la educatie
• Acces pe piata muncii
• Retinere
• Etno marketing
• Pedagogie de excelen e
• Evaluare
• Legatura interna
• Retea de lucru
• Diseminarea informatiei.

Masuri ce propuse a fi luate:
- training-uri de limbi straine
- integrarea sociala si educationala
- pregatirea profesorilor
- educarea familiilor
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Date de contact:
www.re-di.org
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal

27.nov.2007

Participare la reuniunea de prezentare a actiunilor comunitare in domeniile
educatie, cultura, tineret si sport 2007-2013

Loca ie: Biroul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles, DG Educatie si Cultura, Unitatea

Comunicare si Informare – Comisia europeana
Descrierea tematicii dezb tute:
Prezentarea a fost facuta de dl. Andrzej Urbanik, functionar in cadrul DG

Educatie si Cultura, Unitatea Comunicare si Informare – Comisia europeana, i a
cuprins:

- prezentarea unor normative care stau la baza întregii politici în domeniul
Educa iei i Culturii la nivel european: EC Treaty – Art. 14noua, 150 i 151;

- prezentarea unor statistici despre nivelul actual de instruire al cet enilor UE
comparativ cu obiectivele stabilite de Strategia de la Lisabona;

- prezentarea detaliat  a atribu iilor i domeniilor de actiune ale DG EAC.
Initiativele care privesc domeniul educa iei i culturii sunt cuprinse i în:
a. Procesul de la Bolognia  din 1nouanouanoua – simplificarea calific rilor cu

calificare superioar
b. Strategia de la Lisabona – UE trebuie s  devin  cea mai competitiv i

dinamic  economie bazat  pe cunoa tere din lume.
c. Procesul de la Copenhaga – cooperarea european  în domeniul educa iei

voca ionale i trainingului (VET) – realizarea VET-ului european ca unul de
referin  mondial pân  în 2010

DG EAC sprijin  atingerea acestor obiective prin programe de finan are în
perioada 2007-2013, ca:

Ø LIFELONG LEARNINING PROGRAMME – buget de 7 bilioane Euro
cu subprogramele Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig

Ø EUROPE for CITIZENS – 215 milioane euro buget
Ø YOUTH in ACTION - noua15 milioane euro buget
Ø TEMPUS
Ø ERASMUS MUNDUS

Programele culturale reprezint , de asemenea o prioritate a DG EAC, fiind unul
dintre sectoarele care de ine în prezent nu mai pu in de 5 milioane de angaja i la nivelul
UE 27, fiind sectorul cu cel mai mare PIB – 654 bilioane Euro la nivelul UE 15 în 2003.

Contacte:
ec.europa.eu/dgs/education_cultureeac-info@ec.europa.eu
http://www.anpcdefp.ro
andrzej.urbanik@ec.europa.eu

Participare la activitatea Biroului UNCJR Bruxelles  de realizare a unor mape
destinate înmân rii participan ilor la edin ele COR, cu ocazia Zilei Na ionale a
României – 27.11.2007

http://www.re-di.org
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.anpcdefp.ro
mailto:andrzej.urbanik@ec.europa.eu
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Participare la  recep ia „Networking Event” – 28.11.2007

Loca ie: VLEVA AUDITORIUM, rue Kotenberg 71, Bruxelles
Organizatori: FITA – Agen ia Interna ional  pentru tehnologie din Flandra, AMR

– Asocia ia Municipiilor din România i UNCJR
Descrierea tematicii dezb tute:
 Întâlnirea a avut drept scop stabilirea de contacte cu companii publice i private

cu expertiz  în domeniul infrastructurii (ap , canalizare, de euri, etc.).

Au participat reprezentan i ai unor companii multina ionale din domeniul
infrastructurii cu sediile în Belgia, primari de municipii, ora e i comune i pre edin i ai
Consiliilor Jude ene din România.

Contacte:
Wim Van Rompay – manager FITA  (Agen ia Tehnic  Interna ional  Flandra) –

wim.vanrompay@mow.vlaanderen.be
Frank de Boeck – coordonator EUROSENSE – Exper i în servicii de

geoinforma ii. Grupul de companii EUROSENSE este una dintre cele mai cunoscute
societ i comerciale din domeniul fotogrametriei i teledetec iei din Europa.

Grupul a fost înfiin at în anul ’64 i are filiale în Belgia, Fran a, Ungaria, Cehia,
Slovacia, Polonia, Bulgaria i România.

Serviciile oferite de firm  sunt:
ü Fotografiere aerian i interpretare imagini,
ü Procesare i interpretare imagini digitale din satelit,
ü Produc ie de ortofotoplanuri, h i fotogrametrice i topografice,
ü Zboruri tip LIDAR pentru ridic ri topo realizate cu senzori LASER,
ü Proiecte GIS, consultan i baze de date urbane-cadastrale pentru

organizarea i managementul teritoriului,
ü Planificare urban i rural ,
ü Aplica ii fotometrice în agricultur ,

mailto:wim.vanrompay@mow.vlaanderen.be
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ü i de hazard i risc pentru prevenirea inunda iilor.
ü www.eurosense.com, liviu.rusu@eurosense.com

Walter Mondt – director Ecorem – www.ecorem.be
Freddy M.E.Jacobs – CIBR – www.cibr.be, www.pbsworlwide.com
Vande Vyvere – jos.vandevyvere@belconsulting.be

29.nov.2007

Participare la seminarul Environmental Technologies and Eco-innovation as
Tools for Implementation of Environmental Strategies in Regions – (Tehnologii le de
mediu i eco-inova iile ca unelte ale implement rii strategiilor de mediu în regiuni) -

Loca ie: Hotel Silken Berlaymont Bruxelles
Organizatori: West Finland European Office
Descrierea tematicii dezb tute:

Tematica întâlnirii a constat în diseminarea informa iilor din domeniul protec iei
mediului i a modalit ilor de atingere a obiectivelor UE în domeniul mediului,
concomitent cu prezentarea unor tehnologii de mediu i eco-inova ii, ca unelte
promovarea politicilor regionale i de mediu.

Întâlnirea s-a bucurat de participarea unui numeros personal calificat din cadrul
institu iilor europene: DG Mediu, DG Politic  Regional , Agen ia European  de
Competitivitate i Inova ie, DG Protec ia i Securitatea Cet enilor, Comisia European ,
Cabinetul Comisarului Danuta Hubner i a fost prezidat  de Directorul executiv al
Centrului European pentru Politic  – domnul Hans Martens.

Programul seminarului a debutat cu o scurt  prezentare a West Finland Alliance.
Organizatorii evenimentului au fost Regiunea West  Finlandez  – care sub

sintagma „WFA – THE POWER OF FIVE REGIONS”  reune te ariile finlandeze:
Ostrobothnia, Ostrobothnia de Sud, Satacunta, Tampere i Centrul Finlandei, adic  o
popula ie de 1,3 milioane locuitori – 26% din popula ia Finlandei, o suprafa  de dou
ori cât a Belgiei – 65,000 Km2, 5 regiuni, 25 sub-regiuni i 133 ora e.

Obiectivele de dezvoltare ale WFA se axeaz  pe industrie i comer  – zona
dispune de 7 aeroporturi i 5 porturi, educa ie i cercetare – peste 50 000 studen i
anual, cultur i turism – prima arie natural  protejat  de UNESCO, cu obiectivul
principal de a deveni un model european de dezvoltare sustenabil .

Programul a continuat cu o prezentare a ETAP ( Planul de Ac iune pe
Tehnologiile de Mediu) – prezentare f cut  de DG Mediu, plan care va coordona
derularea activit ilor specifice într-o pia  ce a crescut în ultimul timp foarte mult.

În 2005 estim rile pie ei mondiale în domeniul eco-industriilor s-au ridicat la 1000
bilioane Euro, estim rile pentru 2020 fiind în jurul a 2,2 bilioane euro.

www.ec.europa.eu/environment/etap

Prezentarea realizat  de Minna LeVine – director Liqum water technology – a
cuprins aspecte legate de calitatea apei i problemele ce pot ap rea la ob inerea unei
calit i corespunz toare. Electrochimia este domeniul principal de activitate al firmei i
prin procese chimice specifice firma poate realiza, în timpi reali, monitorizarea calit ii
apelor.

Firma este lider pe plan mondial în acest domeniu i poate realiza parteneriate
cu autorit ile publice pentru a pune la dispozi ia acestora rezultatele activit ii de
monitorizarea calit ii i managementul apei, cât i tehnologia aferent .

http://www.eurosense.com
mailto:liviu.rusu@eurosense.com
http://www.ecorem.be
http://www.cibr.be
http://www.pbsworlwide.com
mailto:jos.vandevyvere@belconsulting.be
http://www.ec.europa.eu/environment/etap
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www.liqum.com, liqum@liqum.com
mail@haoalliance.org –

Reprezentantul firmei Dekati Ltd. din Tampere a prezentat câteva realiz ri ale
firmei finlandeze în domeniul m sur rii particulelor din aer. Firma produce instala ii de

surare a acestora.
taavi.hiltunen@dekati.fi

Deosebit de interesant  a fost prezentarea realizat  de firma Doranova Oy din
Tampere, care a constat în oferirea unei alternative de valorificare a terenurilor gropilor
de gunoi închise sau care vor trebui închise.

Activitatea firmei se axeaz  pe tratarea apelor uzate, remedierea solurilor i
purificarea gazelor.

Eco-inova ia firmei const  în valorificarea gazelor naturale emanate la
biodegradarea materiei din gropile de gunoi închise sau care vor trebui închise.

Tehnologia produs  de firm  const  în pu urile de captare a apei i gazelor,
re ea extragere ap i gaze i microcentral .

Gazele produse pot fi utilizate la realizarea de curent electric cu ajutorul unor
microturbine i înc lzirea apei calde.

Apa extras  poate fi utilizat , dup  purificare – lucru ce va duce i la o cur are a
solului prin antrenarea particulelor poluatoare din acesta prin dizolvare, atât la
instala iile de livrare a agentului termic dar i la sp larea camioanelor care transport
de eurile la groap .

Func ionarea unei astfel de instala ii depinde de m rimea stratului de de euri
depus i este estimat  la cel pu in 20 ani.

O microturbin  poate produce pân  la 100 Kwh în ciclu continuu.
Economiile realizate de o astfel de instala ie se estimeaz  la 200-400 mii Euro

anual.
www.doranova.fi
iida.vakkuri@doranova.fi
+358 40 567 1747
Maria Luisa Sanches – analist politic în cadrul DG Regio European Commision, a

prezentat pe scurt fondurile alocate de c tre Comisia European  cu destina ia mediu.
Dac  în perioada 2000-2006 valoarea fondurilor generale alocate de UE a fost

de 25 502 milioane de euro, pentru perioada 2007-2013 s-au alocat 85 1nou 8 – 25%
din totalul fondurilor, fa  de 11% în perioada precedent .

Din cei 85 1nou 8 22% sunt destina i convergen ei, 40% cre terii competitivit ii
i dezvolt rii IMM i 27% cooper rii teritoriale.

Deci sectorul cel mai puternic finan at este cel al dezvolt rii i inova iei, ceea ce
face ca fiecare ini iativ  de protec ia mediului s  poat  fi finan at .

Dup  cum a prezentat reprezentantul Agen iei pentru Competitivitate i Inova ie
din martie 2008 vor fi open calls pentru domeniul distinct de finan are eco-inova ie.

luisa.sanchez@ec.europa.eu
beatriz.yordi@ec.europa.eu
http://www.jrc.cec.eu.int  - DG Joint Research Centre
http://farmweb.cec.eu.int/ci
http://ec.europa.eu/environment/life/index/htm http://cordis.lu
Toate prezent rile efectuate în cadrul conferin ei se pot consulta pe pagina web:

http://www.wfa.fi/wfa/ajankoht.shtml

http://www.liqum.com
mailto:liqum@liqum.com
mailto:mail@haoalliance.org
mailto:taavi.hiltunen@dekati.fi
http://www.doranova.fi
mailto:iida.vakkuri@doranova.fi
mailto:luisa.sanchez@ec.europa.eu
mailto:beatriz.yordi@ec.europa.eu
http://www.jrc.cec.eu.int
http://farmweb.cec.eu.int/ci
http://ec.europa.eu/environment/life/index/htm
http://cordis.lu
http://www.wfa.fi/wfa/ajankoht.shtml
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In preajma Zilei Nationale  a Romaniei, Maramuresul  a fost prezent la Bruxelles
cu un grup folcloric de copii din Rona de Jos, Dumitru Dobrican si grupul “Fratii
Petreusi”, o expozitie de poze, cu un cvartet si solisti de la Liceul de Arta, cu o expozitie
de minerale din cadrul Muzeului de Mineralogie Baia Mare si cu produse traditionale
sarbatorilor de iarna.

Primul spectacol a fost oferit in seara zilei de 28 nov. 2007 in Cartierul General
Nato, la invitatia E.S. domnul ambasador Sorin Ducaru. La manifestare au fost
prezenti toti ambasadorii acreditati la Nato si domnul secretar general Jaap de Hoop
Scheffer.
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A doua manifestare a avut loc a doua zi la pranz, la invitatia E.S. Ion Jinga,
ambasador al Romaniei in Regatul Belgiei. Spectacolul a fost oferit corpului diplomatic
international  acreditat in Belgia.

In seara aceleiasi zile ultimul spectacol a fost oferit diasporei romanesti din
Belgia.
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Participare la a doua deplasare organizat  de Biroul UNCJR Bruxelles la
Autoritatea de dezvoltare a Provinciei Anvers – 03.12.2007

Loca ie: Autoritatea de dezvoltare a Provinciei Anvers, Anvers
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles, Autoritatea de dezvoltare a Provinciei

Anvers
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Descrierea tematicii dezb tute:

Întâlnirea a survenit ca urmare a leg turii dezvoltate cu Administra ia Provinciei
Anvers demarat  cu ocazia primei vizite a Biroului UNCJR Bruxelles în aceast  regiune,
iar delega ia român  a fost compus  din reprezentan ii Consiliilor Jude ene Dâmbovi a,
Gala i, Ilfov, Mure , Prahova, Sibiu i Vâlcea.

Scopul vizitei l-a constituit continuarea discu iilor asupra posibilit ilor de
cooperare cu parteneri flamanzi în proiecte INTERREG IVC.

Dac  la prima întâlnire au fost înaintate propuneri de colaborare de c tre partea
român , de aceast  dat  au fost prezentate i dezb tute oportunit ile existente de
cooperare oferite de diverse servicii i direc ii ale Provinciei Anvers i parteneri externi.

La întâlnire au fost prezente firmele:
- Pidpa – firm  specializat  în produc ia i distribu ia apei potabile;
- Reprezentan i ai echipei de management a Biroului de Turism a Provinciei

Anvers
- Kamp C – firm  care se ocup  cu realizarea de locuin e sociale
- Rurant – institutie de dezvoltare a mediului rural. Firma este implicat i în

promovarea produselor regionale i locale i este deschis  oric rei propuneri de
colaborare.
Prezentarea firmei Pidpa:

- firm  specializat  în produc ia i distribu ia apei potabile,
- fondat  în 1913
-  gestioneaz  re elele de ap  din 65 municipalit i i Provincia Anvers acoperind o

suprafa  de 2.581 km2
-  26 centre de produc ie a apei cu o re ea de 12 000 Km de conducte
-  27 sta ii de pompare i 62 turnuri de ap
- asigur  alimentarea cu ap  a 470.000 consumatori cu un num r de 600 angaja i.

Mr. Alain T’Seyen - PIDPA
Tel : 03 216 88 90, Mobile : 0475 66 70 02
E-mail : alain.tsyen@pidpa.be, www.pidpa.be

Reprezentan i ai echipei de management a Biroului de Turism a Provinciei
Anvers au prezentat pe scurt reliz rile în domeniul turismului regional, previziunile i
analizele elaborate în cadrul strategiei de dezvoltare turistic .

Prezentarea a continuat cu dezbateri legate de posibilit ile concrete de
colaborare cu jude ele române ti pe temele:

• produse turistice
• marketing turistic
• organiza ii turistice

• politici turistice
• nevoi i posibilit i turistice

specifice fiec rui jude .

Mr. Gilles FACON
Antwerp Province Tourist Board (TPA)
Koningin Elisabethlei 16
2018 Antwerpen
Tel : 03 240 63 73
Mobile : 0495 246 392
E-mail : gilles.facon@tpa.be
www.tpa.be

mailto:alain.tsyen@pidpa.be
http://www.pidpa.be
mailto:gilles.facon@tpa.be
http://www.tpa.be
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Împreun  cu reprezentan ii Administra iei Provinciei Anvers s-au stabilit
urm toarele:

- urm toarea întâlnire va avea loc la Bruxelles pe data de 8 ian.2008,
- Consiliile Jude ene pot lua leg tura i direct cu partenerii identifica i i discuta în

detaliu modalit i de colaborare,
- propunerile de cooperare ar trebui transmise pân  pe data de 17dec 2007,

urmând ca pân  pe 14 ian 2008 s  se cunoasc  exact majoritatea aspectelor
proiectelor inten ionate aspre dezvoltare.

- leg tura se va p stra prin conducerea Biroului UNCJR Bruxellesl.

Participare la a doua deplasare organizat  de Biroul UNCJR Bruxelles la
Luxemburg cu vizitarea ncii Europene de Investitii i  a Ambasadei României la
Luxemburg

Loca ie: BEI i Ambasada României – Luxemburg
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles
Descrierea tematicii dezb tute:
La initiativa Biroului UNCJR la Bruxelles, a fost organizata o vizita de lucru la

Luxemburg, pe agenda careia au figurat:
- o reuniune la Banca Europeana de Investitii (BEI), cu responsabili din

cadrul departamentelor pentru comunicare si imprumuturi, organizata
in mod special pentru reprezentantii Consiliilor Judetene;

- o intalnire cu Ambasadorul Romaniei la Luxemburg, Excelenta Sa,
domnul Vlad Alexandrescu.

Reuniunea de la BEI a inclus o prezentare generala a bancii si a oportunitatilor
de co-finantare pentru proiecte europene, fiind evidentiate, cu precadere, oportunitatile
oferite Romaniei in prezent, in calitatea sa de membru cu drepturi depline a Uniunii
Europene.

In cadrul reuniunii, au fost evidentiate:
o oportunitatile de finantare directa de catre BEI la nivelul autoritatilor locale,

in conditii evident mult mai avantajoase din punctul de vedere al dobanzii
percepute atunci cand imprumutul provine direct de la BEI;



46

o rolul real al acestei banci (asistenta tehnica pentru pregatirea anumitor
proiecte in vederea finantarii din fonduri structurale si de coeziune,
evaluarea proiectelor, co-finantare).

Banca European  de Investi ii (englez : European Investment Bank, francez :
Banque Européenne d'Investissement) este institu ia financiar  a Uniunii Europene i a
fost stabilit  în condi iile Tratatului de la Roma.

Banca European  de Investi ii (BEI) a fost înfiin at  prin Tratatul de la Roma,
fiind un institut de finan are al Uniunii Europene. Prin promovarea unei dezvolt ri
echilibrate a întregului spa iu comunitar BEI contribuie la coeziunea economic , social
i teritorial  a UE.

BEI are personalitate juridic i autonomie financiar , având rolul de a prelua
finan area pe termen lung a unor proiecte concrete, a c ror viabilitate economic
tehnic , ecologic i financiar  este garantat . Resursele necesare pentru acordarea
împrumuturilor provin în mare parte din obliga iuni plasate pe pie ele de capital; BEI
dispune îns i de resurse proprii. În perioada 1994 -1999 activit ile BEI s-au axat în
mare parte pe urm toarele sectoare: transporturi, telecomunica ii, energie, ap ,
înv mânt.

În urma apelului lansat de Consiliul European la Lisabona pentru sprijinirea mai
puternic  a IMM -urilor s-a înfiin at Grupul bancar EIB, alc tuit din EIB i Fondul
European de Investi ii (FEI), cu scopul cre terii competitivit ii economiei europene. În
cadrul ini iativei “Inova ia 2000” banca promoveaz  spiritul antreprenorial i inventiv i
dezvoltarea resurselor umane cu credite pe termen mediu acordate IMM-urilor, garan ii
bancare i disponibilizarea capitalului de risc.

În afara UE banca sus ine strategiile de aderare ale rilor candidate i ale celor
din vestul peninsulei balcanice.

Banca aplic  de asemenea aspectele de natur  financiar  prev zute în tratatele
încheiate în cadrul politicii europene de colaborare cu rile în curs de dezvoltare. În
acest context, banca desf oar  activit i în spa iul mediteranean i în rile din Africa,
Caraibe i Pacific.

Reuniunea de la BEI a avut loc in prezenta responsabilului pentru imprumuturi
pentru România, Bulgaria si Cipru, domnul Calin Jurma, i a ofi erului pe comunicare,
domnul Du an Ondrejicka.

Subiectele abordate au adus in discutie misiunea BEI, acordarea de împrumuturi
si garantii pentru autoritatile locale din Romania, finantarea proiectelor care urmaresc:
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Ø regenerare urban ;
Ø dezvoltarea transportului intermodal si urban;
Ø dezvoltarea regiunilor mai putin dezvoltate;
Ø modernizarea sau reconversia intreprinderilor sau crearea de noi activitati ca

urmare a evolutiei pietei comune;
Ø proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, nu pot fi

finantate in intregime prin diferitele surse existente in statele membre, etc.

BEI faciliteaza finantarea programelor de investitii, conjugat cu asistenta
acordata de fondurile structurale si de alte instrumente finaciare ale Uniunii Europene.

Din iunie 2007, BEI, alaturi de BERD si CE, a deschis la Bucuresti un nou birou
regional pentru sustinerea programului Jaspers - Asistenta Comuna Pentru Sustinerea
Proiectelor in Regiunile Europene.

Jaspers vizeaza, in primul rand, proiecte ale caror costuri totale depasesc 25 de
milioane de euro, dar acest lucru nu exclude finantarea mai multor proiecte mici ca si
valoare, care sunt considerate complementare.

Lunar o delega ie a BEI se deplaseaz i în România, iar cu acceptul
conducerilor Consiliilor Jude ene, se pot realiza prezent ri la nivelul jude ului, care s
aib  drept scop promovarea politicilor fiscale ale BEI în sprijinul acelor autorit i ce vor

 deruleze proiecte dar nu dispun de suficiente sume de bani.
De mentionat totodata ca, acest prim contact se sper  sa puna bazele unei

cooperari viitoare sustinute intre UNCJR si Banca Europeana de Investitii, dedicata, cu
precadere, unei cunoasteri mai bune, la nivelul autoritatilor locale, a mijloacelor de
acces la imprumuturi in conditii avantajoase in vederea asigurarii unei utilizari cat mai
eficiente a fondurilor europene la dispozitia Romaniei.

   Date de contact: http://www.eib.org/,  info@eib.org
                                 Tel: +352 43 79 31 00, Fax: +352 43 79 31 99
                        Calin Jurma    c.jurma@eib.org

http://www.eib.org/
mailto:info@eib.org
mailto:c.jurma@eib.org
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Întâlnire cu domnul Vlad ALEXANDRESCU - Ambasador Extraordinar i
Plenipoten iar al României în Marele Ducat de Luxemburg

Întâlnirea a constat în prezentarea unor date generale despre Ambasad ,
prezentare realizat  de c tre domnul Ambasador.

Dup  1990, cadrul juridic dintre cele dou ri a format obiectul unei analize
aprofundate bilaterale. Au fost anulate sau înlocuite instrumentele juridice dep ite i au
fost convenite altele noi, astfel c  în prezent sunt în vigoare conven ii i acorduri care
reglementeaz  colaborarea bilateral  în urm toarele domenii:
ü cultur , înv mânt, tiin i sport;
ü schimbul de stagiari;
ü transporturi rutiere, aeriene i pe c ile navigabile interioare;
ü promovarea si garantarea reciproc  a investi iilor;
ü evitarea dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale;
ü securitate social ;
ü readmiterea persoanelor aflate în situa ie ilegal  pe teritoriul celeilalte ri;
ü interven ie poli ieneasc  transfrontalier .

Schimburile comerciale ale României cu Luxemburg se deruleazã în cadrul
"Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, i Comunitã ile
Europene i statele membre ale acestora, pe de altã parte", semnat la 1 februarie 1993,
precum i al unor acorduri i conven ii de ordin general sau sectorial.

La 30 septembrie 2006, nivelul investi iilor luxemburgheze în România a fost de
304 milioane dolari SUA, pentru 374 societã i cu participare de capital luxemburghez,
Luxemburgul ocupând locul 15 în clasamentul investitorilor strãini (1,69% din capitalul
strãin subscris).

In conformitate cu Acordul între România i Marele Ducat de Luxemburg privind
cooperarea in domeniile culturii, inv mântului, tiin ei i sportului, document semnat la
Bucure ti, la 25 aprilie 1994, între cele dou ri au fost încheiate periodic programe de
schimburi în aceste domenii (ultimul a fost semnat la 18 februarie 2005 i acoper
perioada 2005-2008).
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Gra ie sprijinului decisiv al autorit ilor luxemburgheze pe lâng  organismele
europene, ora ul Sibiu a fost nominalizat, al turi de Luxemburg i Marea Regiune, drept
capital  european  a culturii în 2007, ceea ce ofer  o oportunitate excep ional  de
afirmare a valorilor culturii si spiritualit ii românesti în plan regional i european.

 Un rol important în strângerea leg turilor culturale bilaterale îl de ine Centrul de
Studii i Documentare România-Luxemburg de la Bucure ti din cadrul Academiei
Române, inaugurat la 25 aprilie 1994, si care poart  în prezent numele marelui om
politic luxemburghez Pierre Werner.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea jude elor participante i înmânarea de
materiale promo ionale specifice.
 Ca o concluzie a întâlnirii s-a desprins necesitatea promov rii intereselor
române ti la nivelul Marelui Ducat, promovare care nu se observ  la nivelul actual, i
stabilirea unor vizite comune cu Biroul UNCJR Bruxelles.

În cadrul intalnirii cu Excelenta Sa, domnul Vlad Alexandrescu, ambasadorul
Romaniei la Luxemburg, a fost exprimata disponibiliatea Ambasadei Romaniei de a
sprijini Consiliile Judetene in demersurile lor, atat in vederea intrarii in contact cu
companii private ce s-ar putea constitui in potentiali parteneri pentru proiectele in regim
parteneriat public-privat, cat si in vederea crearii de legaturi directe cu alte institu ii
europene cu sediul la Luxemburg.

Date de contact:
http://luxembourg.mae.ro

Participare la  reuniunea de prezentare a asociatiei Green Belgium

Loca ie: Biroul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles i Asocia ia Green Belgium
Descrierea tematicii dezb tute:

În data de 7.12.2007, la sediul UNCJR din Bruxelles a avut loc întâlnirea cu dl.
Jo Van Cauwenberge, membru fondator al organiza iei nonguvernamentale Green
Belgium care activeaz  în domeniul protec iei medului, în Belgia.

http://luxembourg.mae.ro
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Au fost prezentate principalele domenii de activitate ale organiza iei mai sus
men ionate, care i-a început activitatea cu 10 ani în urm : managementul apei
potabile, programe educative predate într-un mod interactiv  în domeniul protec iei
mediului, în special colectarea selectiv , pentru elevii claselor 1-4, 5-8 i liceenilor,
energia regenerabil , schimb rile climatice, pericolul emisiilor de carbon pentru stratul
de ozon, i, în special în ultimii ani despre dezvoltarea durabil .

Green Belgium a dezvoltat i implementat numeroase proiecte în domeniile mai
sus men ionate, pe plan intern, in Belgia, dar i în alte ri, cum ar fi Maroc sau
România, în special prin intermediul proiectelor transfrontaliere, printre care au fost
amintite pe anul 2007  colabor ri cu coli din Baia Mare i Turnu M gurele.

În Belgia exist  o politic i practic  foarte bun  în domeniul recicl rii materiilor
prime reciclabile situându-se ca i eficien  mult deasupra Fran ei sau Germaniei.

Jo Van Cauwenberge, a prezentat o parte din proiectele organiza iei derulate în
cei 10 ani de activitate, domeniile de interes diversificându-se în func ie de nevoile reale
ale mediului, în momentul actual accent punându-se pe evitarea pierderii de ap i
dezvoltarea durabil .

  În domeniul evit rii pierderilor de ap , Green Belgium a conceput un manual
dup  care se predau în gimnaziu ore de protec ia mediului.
             Finan area organiza iei este asigurat  din 3 surse, guvernamentale, Bruxelles i
Flandra, donatori priva i i fonduri nerambursabile atrase prin intermediul proiectelor.
            În acest moment, organiza ia este în c utarea unor noi parteneri, institu ii
publice i ONG din România  în vederea realiz rii unor parteneriate comune pentru
implementarea de proiecte în domeniul protec iei mediului.

Exist  pe site-ul Comisiei U.E. un apel permanent pentru Asisten  Tehnic
pentru proiecte pentru protec ia mediului, proiecte prin care Green Belgium cu o bogat
experien  poate s  devin  partener institu iilor interesate.

Date de contact: www.grrenbelgium.org
Jo Van Cauwenberge, Director
GSM:   +32477347183
Tel:      +3222091633
Fax:      +3222091631
E-mail: j.vancauwenberge@greenbelgium.org
GREEN vzw
Antwerpselaan 20
B-1000 Brussel

Biroul de reprezentare a UNCJR la Bruxelles
Reprezentantul Consiliului Jude ean Maramures

Remus Burdea

http://www.grrenbelgium.org
mailto:j.vancauwenberge@greenbelgium.org

