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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 5 martie 2008  – 1 iunie 2008

Miercuri, 5 martie 2008
Loca ie: EICTA , 20, Rue Joseph II B − 1000, Brussels
Seminar − HP Solu ii pentru Oportunit ile de Dezvoltare Regional  în

România
Organizatori: HP EMEA

Participan i:
Gabi Zedlmayer − vice pre edinte la HP Afacerile de Corpora ie EMEA
Lenka Kamenicka − manager de afaceri pe Cercetare i Dezvoltare Regional
Jan Willem Scheijground − director la Guvernarea Afacerilor Uniunii Europene
Monica Iatan − reprezentant HP România
Aura Raducu − manager de programme la Comisia European  DG de Politic

Regional
Liliana Mangeac − coordonator la UNCJR
Aurel Trandafir − consultant politic la UNCJR

Descrierea tematicii dezb tute:
• Prezentarea Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene din România − necesit i i

obiective a consiliilor din România
• O prezentare a Fondurilor Structurale în România dintr−o perspectiv  a Uniunii

Europene
• Prezentarea obiectivelor tehnologiei de afaceri HP − HP are un portofoliu bogat

de solu ii i servicii care pot r spunde oric rei provoc ri, având urm toarea
structur : solu ii în industrie prin cre terea veniturilor în afaceri, optimizarea
informa iei în afaceri prin furnizarea cât mai rapid  a datelor, optimizarea
tehnologiei în afaceri i o infrastructur  adaptabil  prin reducerea costurilor IT în
timp ce serviciile cresc intr−un mod eficient. Pentru a oferi sprijin institu iilor
publice HP ofer  o gam  larg  de solu ii raportate la cerin ele i bugetul fiec rei
institu ii.

• Exemple de bun  practic  HP implementate de institu iile publice locale i
regionale din Europa în  domenii cum ar fi securitatea, servicii pentru cet eni i
afaceri, educa ie, s tate i servicii sociale, protec ia mediului etc.
Ex. Opera iunile centralizate IT au oferit un poten ial înalt pentru dezvoltarea
ora ului Helsinborg Suedia conferind urm toarele rezultate i beneficii:
- opera iunile IT au fost mai simple i mai sigure
- au fost îmbun ite serviciile pentru beneficiarii finali
- r spunsuri mai rapide la nevoile clien ilor
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- costuri totale mai sc zute pentru utilizatori
Concluzii:
Experien e de succes determinate de utilizarea solu iilor HP.

Joi, 6 Martie 2008
Vizitarea aeroportului Charleroi

Brussels South Charlerois Airport
BUILDING S. 7 B-6041 CHARLEROI
Tel. 32071251268
Fax 32071251202
e-mail p.fernemont@charleroi-airport.com

Un proiect major a fost terminat în Ianuarie 2008 i anume construc ia noului
terminal care corespunde noilor standarde impuse de aeroporturile Europene. Noul
terminal cuprinde o parcare pentru ma ini, libr rie, farmacie, agen ie de c torii precum
i alte facilit i care fac ca acest loc s  devin  mult mai primitor, confortabil oferind cele

mai bune servicii posibile.

Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud ocup  o pozi ie strategic  : la sud de Olanda,
la nord-vest de Fran a, lâng  Marele Ducat de Luxemburg, la vest de Germania i se
afl  la o distan  de 46 km de Bruxelles, capitala Europei. La sfâr itul lunii ianuarie un
proiect de mare anvergur  a fost realizat: construc ia unui nou terminal, având o
capacitate de 30000 m2.
          Noul terminal are o capacitate de 5 milioane de pasageri pe an, dispune de un
parc auto cu 5000 de locuri i de o suprafa  de 9 hectare.
          Trei mari proiecte strategice se vor concretiza în lunile urm toare:

o pasajul pentru categoria a - III -a prev zut pentru finele anului 2008;
o rirea pistei actuale de la 2550 m la 3200 m, aceasta este prev zut

pentru sfâr itul anului 2009;

mailto:p.fernemont@charleroi-airport.com
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o intensificarea re elei de transport în comun între aeroport i principalele
ora e din Belgia, i o leg tur  mai strâns  cu nordul Fran ei i cu Marele
Ducat de Luxemburg.

Prezentarea aeroportului a fost f cut  de dl. Pierre Fenemont – director la
Comunica ii i Marketing.

Aeroportul este o companie privat  situat  la 45 km. de centrul Bruxelului
existând autobuze care asigur  leg tura de câteva ori pe zi.

Strategia companiei:
- o zon  vast i foarte populat
- acces u or
- o zon  apropiat  de Bruxelles
- ob inerea credibilit ii i reputa iei pentru Charleroi
- o dezvoltare rapid  datorat  unor clien i majoritari de succes = Rynair
- tarife competitive
Cum se diferen iaz  fa  de celelalte companii:
- un studiu al profitului pentru o perioad  de 4 ani realizat de c tre un analist de

afaceri
- un plan de promovare a celor mai importante linii aeriene
- diseminarea experien elor i cuno tin elor de inute pentru poten ialii clien i

Ac ionarii companiei: RW Loco Logepa, Sowaer (Waloon airports) IGRETEC SC,
SA Sambrinvest, City Parking Ltd., Koeckelberg SA, Sabca, Sonaca.

Luni, 10 martie
Tema: Cum putem îmbun i modul de comunicare al cercet rii europene:
Provoc ri i oportunit i pentru regiunile europene
Loca ia: Sediul regiunii Emilia Romagna, Avenue d’Yser

         În deschiderea acestui seminar a luat cuvântul d-na Lorenza Badiello director al
biroului de Brussels al Regiunii Emilia – Romagna. Discu iile s-au purtat pe dou  teme
principale comunicarea i cercetarea. Cercetarea trebuie privit  prin prisma a dou
imperative cea economic i cea social  de asemenea necesitatea readucerii tiin ei în
centrul societ ii UE prin reconectare cet eniilor Uniunii cu acesta i prin punerea
accentului pe vizibilitate – cre terea publica iilor în domeniu i rolul televiziunii.
         Hywel Jones a prezentat CORDIS – drept o resurs  pentru comunicare. CORDIS
– Serviciul Comunitar de Informa ii pentru Cercetare, tiin i Dezvoltare este sursa
oficial  de informa ii pentru propunerile de proiecte depuse pe Programul Cadru 7 – FP
7. Ofer  o serie de facilit i interactive interactive care pun în leg tur  cercet tori,
factorii decizionali în ceea ce prive te politicile, manageri i actorii cheie din domeniul
cercet rii. Principalele obiective ale CORDIS sunt:

- facilitarea particip rii în cadrul activit ilor europene de cercetare
- intensificarea exploat rii rezultatelor cercet rii
- promovarea disemin rii cuno tin elor în ceea ce prive te performan a în

domeniul inova iei companiilor i acceptarea la nivel social a noilor tehnologii.
         Informa ii suplimentare: http://cordis.europa.eu/en/home.html
         ASTER -  instrument regional

Obiective:
- crearea i sprijinul re elei pentru transfer tehnologic, de asemenea prin

intermediul dezvolt rii instrumentelor i serviciilor specifice;
- sprijinirea dezvolt rii de proiecte strategice, contacte în domeniul cercet rii i

transferul tehnologic

http://cordis.europa.eu/en/home.html
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- sprijinul activit ilor care urm resc valorificarea rezultatelor cercet rii, de
asemenea prin crearea de noi companii tehnologice

De asemenea ASTER încurajeaz  activit ile care sprijin  resursele umane
implicate în activit i de cercetare în vederea integr rii acestora în sistemul economic
regional.
         Serviciile pe care le ofer :

- cercetare i dezvoltarea modelelor voca ionale, metodologii, instrumente i
noi tendin e pentru a oferi r spunsuri inovative nevoilor urgente

- crearea i managementul serviciilor voca ionale
- planificarea proiectelor i organizarea logistic  a informa iilor i documenta iei
- dezvoltarea unei clasific ri i a sistemelor de arhivare a informa iei în aceste

centre
- producerea de informa ii în format scris i materiale on line în domeniul

educa ional i pentru instruiri
- creare de site – uri, portaluri i platforme
- Informa ii suplimentare: www.aster.it

Proiectul BIS – RTD dore te stabilirea un platforme de cooperare permanent
între regiunile europene în vederea facilit rii împ rt irii de bune practici i pentru a
contribui la politica RTD (Cercetare, Transfer, Dezvoltare).

Consor iul acestui proiect este alc tuit din autorit i publice implicate în formularea
politicilor de cercetare la nivel na ional i regional. Partenerii sun din Slovenia, Suedia,
Spania, Marea Britanie, Italia, Cehia, Ungaria, Belgia, Turcia i Serbia. Obiectivele
principale ale consor iului sunt:

- identificarea i evaluarea modelor actuale de politici i instrumente RTD din
cadrul rilor, regiunilor participante i de asemenea comunicarea

- identificarea factorilor de succes critici pentru finan are politicilor RTD ducând
astfel la o cre tere a performan ei i a inova iei

- selec ia i bunele practici actuale
- formulare unor linii generale pentru politicile RTD de finan are i

implementarea acestora

http://www.aster.it


5

- oferirea de recomand ri actorilor responsabili cu politicile RTD în ceea ce
prive te instrumentele de comunicare pentru ob inerea de fonduri.

- Informa ii suplimentare: http://www.bis-rtd.net/index.php

Proiectul R4R – Cercetare pentru Regiuni depus pe FP6 , cu partenri din Spania,
Belgia, Slovenia, Polonia, Olanda, Bulgaria i Italia urm re te:

- dezvoltarea unei metodologii solide pentru identificarea, adaptarea i
transferul de bune practici i

- permite crearea unei platforme de cooperare între regiunile europene pentru
a oferi bazele pentru managementul politicilor de cercetare la nivel regional.

       Informa ii suplimentare: www.regions4research.eu

       Organiza ia non – profit ERRIN – Re eaua European  Regional  pentru
Cercetare i Inovare este a doua faz  a proiectului ERRIN ajut  cei 62 de membrii s
se implice în cercetare i inova ie. Organiza ia este a doua faz  a proiectului ERRIN
care are ca obiective:

- schimbul de experien  la nivel european
- schimbul de experien  interregional
- dezvoltarea de bune practici
- dezvoltarea de politici i tematici

       Informa ii suplimentare: http://www.errin-brussels.org/index.php
Contacte:
jonas.bylund@errin.eu – director ERRIN
alessandra.borgatti@aster.it – responsabil proiect F1RST i ASTER
leonardo.piccinetii@optinet.be – manager proiect BIS – RTD
emilia-romagna@optinet.be – regiunea Emilia Romagna

Mar i, 11 martie

Tema: E-government – guvernarea electronic i incluziunea social ,
bariere, oportunit i i direc ii viitoare

Loca ie: sediul Comisiei Europeane

http://www.bis-rtd.net/index.php
http://www.regions4research.eu
http://www.errin-brussels.org/index.php
mailto:jonas.bylund@errin.eu
mailto:alessandra.borgatti@aster.it
mailto:leonardo.piccinetii@optinet.be
mailto:emilia-romagna@optinet.be
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Potrivit studiului f cut de Comisia European , în prezent, în România nu exist  o
politic  în domeniul guvern rii electronice dar sunt câteva ac iuni care încurajeaz
caracterul general al guvern rii electronice prin cre terea num rului campaniilor de
con tientizare i adresare c tre mediul rural. Politica româneasc  de includere social
acoper  domenii ca reducerea s ciei, îmbun irea sistemului de s tate i cel
educa ional, cursuri de perfec ionare, protec ia copilului i sprijinirea familiei, problemele
legate de locuin e, asisten a social , sprijinul minorit ilor i a persoanelor cu dizabilit i.
         Proiectul ELOST a fost înfiin at de Comisia European  pe programul FP6 i este
un parteneriat al centrelor de cercetare din ase ri: Israel, Austria, Fran a, Germania,
Bulgaria i Finlanda. Misiunea ELOST este aceea de cre te promptitudinea guvern rii
electronice i a angajamentului civil în cadrul grupurilor slab dezvoltate socio –
economic. Astfel principalul obiectiv al proiectului este o mai bun  în elegere a
caracteristicilor grupurilor slab dezvoltate socio – economic legat de guvernarea
electronic i formularea de recomand ri pentru politica de incluziune electronic  a
grupurilor slab dezvoltate socio – economic.

         Jeremy Millard de la Institutul Tehnologic din Danemarca a prezentat rolul pe care
îl are guvernarea electronic  în vederea sprijinirii societatea axându-se pe modul în
care sunt folosite serviciile de guvernare electronic i persoanele care le folosesc. În
acest context sunt examinate caracteristicile socio – economice i altele ale utilizatorilor
serviciilor, care este importan a diferitelor canale de acces, inclusiv canalele digitale i
consecin ele acesteia. În final concluziile privind necesitatea unei politici potrivit  de
incluziune.

          Domnul Antonio Mendes dos Santos – Ministrul tiin ei, Tehnologiei i Educa iei
din Lisabona a prezentat ICT –ul drept un instrument social de incluziune. Proiectul e-
Ungaria a fost prezentat de dna Marianna Posfai – ministrul Economiei i Transportului
din Budapesta. Principalul obiectiv al programului este asigurarea accesului la ICT i
instrumente pentru toat  lumea, creând astfel oportunit i egale pentru societatea
informatic , asistarea comunit ilor mai slab dezvoltate i a grupurilor marginalizate,
înt rirea competitivit ii economice a regiunilor mai pu in dezvoltate.

          Studiile din cadrul proiectului ELOST au ar tat faptul c  grupurile cu un sc zut
statut socio – economic (LSG -urile) vor folosi internetul mai pu in decât media
popula iei. Factorii care determin  utilizarea internet –ului sunt vârsta, educa ia i
principala activitate. De asemenea studiile au ar t faptul c  în cadrul grupului mai pu in
dezvoltat socio – economic tinerii, cei educa i i cei care sunt angaja i folosesc mai des
internetul. Motiva ia celor care nu folosesc internetul este lipsa nevoii, lipsa deprinderilor
necesare i lipsa resurselor materiale. Opinia i atitudinea fa  de internet difer . LSG –
urile le v d ca un instrument interesant pentru comunicare i informa ii, dar în acela i
timp complicat i prea scump pentru a fi folosit. În ceea ce prive te serviciile de
guvernare electronic  al ii le consider  dificile i riscante.

Joi, 13 martie
Tema: Conferin a Fondurile Structurale în România 2007 – 2013
Loca ie: Hotel Husa President, organizat de Camera de Investi ii i Comer

Flandra i Centrul Român de Informa ii din Brussels

       România în perioada 2007 – 2013 va primi 30 miliarde euro, subven iile se vor
folosi în agricultur , industria alimentar , infrastructura de transport, mediu, energie,
sta ii de colectare a de eurilor, sta ii de tratare a apei, consultan , construc ii, drumuri,
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echipament tehnic, servicii specializate pentru IMM-uri, modernizarea companiilor
industriale, achizi ionarea de echipamente, parcuri tehnologice, centre de afaceri i
parcuri logistice, turism i renovarea construc iilor existente i a infrastructurii.

Conferin a are drept scop informarea i oferirea unui manual pentru viitori
investitori din diferite domenii în vederea acces rii fondurilor structurale.
           În cadrul întâlnirii domnul Mugur Popovici, consilier comercial i economic în
cadrul Ambasadei României la Brussels a prezentat dezvoltarea economic i
oportunit ile din România, iar Carmen Ifrim, consilier în cadrul Reprezentan ei
Permanente a României în cadrul UE a prezentat fondurile structurale din România,
politica de coeziune 2007 – 2013, Programul Opera ional Regional i stadiile
programelor opera ionale sectoriale.
           De asemenea, d-l Vincent Haelvoet, administrator SC Grovinvest SRL a
prezentat experien a sa i dificult ile întâmpinate în România, în vederea acces rii
fondurilor structurale.

Informa ii suplimentare:
http://www.fonduri-UE.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.minind.ro/fond.html
http://www.inforegio.ro
http://www.mmediu.ro/integrare/pos.htm

Sâmb , duminic  15 – 16 martie
Tema: Participarera judetelor din Romania la evenimentul european
« Bruxelles – Capitala Europei »: un succes pentru promovarea imaginii
Romaniei in inima Europei
Loca ia: Sediul UNCJR -Bruxelles

       Cele 27 de ri membre ale Uniunii Europene au decis s  se prezinte publicului larg
din Capitala Europeana pe parcursul unui week-end întreg (15 si 16 martie 2008),
deschizând por ile diverselor loca ii ce le reprezint  în Bruxelles, unde diversitatea
cultural i lingvistic  formeaz  farmecul de neegalat al metropolei.

http://www.fonduri-UE.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.minind.ro/fond.html
http://www.inforegio.ro
http://www.mmediu.ro/integrare/pos.htm
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Scopul evenimentului, organizat de c tre asocia ia « Mouvement européen –
Belgique », în colaborare cu Comisia Europeana, Regiunea Bruxelles-capitale i Biroul
de leg tur  Bruxelles Europe a fost acela de a demonstra publicului larg c Europa nu
se afl  doar între pere ii de sticl  ai institu iilor europene sau ai birourilor de
reprezentare na ionale sau regionale. Cea de-a treia edi ie a acestei manifest ri a
propus publicului larg un num r de 150 de activit i reprezentative din rile membre UE
(culturale i artistice, diplomatice, istorice, sportive, religioase sau literare, etc.),
provocare ce a avut drept obiectiv apropierea Europei de cet enii s i, îndemnându-i
astfel s  descopere diversitatea i multi - culturalitatea Bruxelles-ului i s  pun  în
contact bruxellezii i belgienii cu europenii cu care coabiteaz  dar despre care nu
cunosc foarte multe lucruri.
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Biroul european al UNCJR i-a deschis i el por ile cu aceast  ocazie, Consiliile
Jude ene din România având astfel posibilitatea, prin reprezentan ii de la Bruxelles sau
prin cei delega i în mod special în acest scop, de a prezenta vizitatorilor specificit ile i
oportunit ile oferite de jude ele respective, din punct de vedere economic, turistic i
cultural. De aceast  oportunitate au ales sa beneficieze jude ele Alba, Arad, Arge ,
Bistri a–N ud, Cluj, Constan a, Dambovi a, Hunedoara, Ilfov, Maramure , Mure ,
Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timi i Vâlcea. Aceste jude e au decis s  fie
“ambasadorii pentru un week-end” ai Romaniei i s  pun  în valoare, a a cum a
men ionat Ministrul-pre edinte al regiunii Bruxelles-capitala, domnul Charles Picqué,
“avantajele interna ionaliz rii Bruxelles-ului”.
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Atât vizitatorii cât i organizatorii evenimentului au apreciat în mod deosebit
calitatea materialelor promo ionale cu care s-au prezentat jude ele din România,
explica iile oferite de reprezentan ii Consiliilor Jude ene, degust rile de vinuri din
regiunile reprezentate i cozonacul romanesc, ce au f cut deliciul celor peste 200 de
vizitatori ce au ales s  î i petreac  o parte a week-end-ului f când o c torie imaginar
în România. Printre ace tia s-au aflat reprezentan i ai Parlamentului European, ai
Comisiei Europene, ai diverselor Birouri Regionale Europene, diploma i, reprezentan i ai
unor asocia ii de prietenie i cooperare cu România, studen i, simpli cet eni belgieni,
etc.

Contacte:
Consilier comercial i economic în cadrul Ambasadei României în Belgia:  Mugur

Popovici: mugur.popovici@roumanieamb.be

Freddy M.E. Jacobs – director PBS WORLDWIDE pbsworldwide@pandora.be
Freddy M.E. Jacobs  - S.C. CIBR INTERNATIONAL srl cibr@telenet.be

1). Academia ARE

Data: 17 - 18 martie 2008
Locatie : Sediul Regiunii Valencia, Sediul ARE Bruxelles
Organizatori: ARE (Adunarea Regiunilor Europei)

Pregatirea ARE a fost structurata pe doua zile, avand atat componente teoretice
precum si practice. Modulele acestui curs au fost:

1. Prezentarea institutiilor europene
Acest modul a cuprins prezentarea istoricului Uniunii Europene si principiilor

acesteia, istoricului economiei si monedei europene precum si a instituiilor uniunii

mailto:mugur.popovici@roumanieamb.be
mailto:pbsworldwide@pandora.be
mailto:cibr@telenet.be
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europene: Consiliul Europei, Parlamentul Europei, Consiliul uniunii Europene, Comisia
Europeana si directiile generale ale acesteia, Curtea Europeana de Justitie, Comitetul
regiunilor si Comitetul Social si Economic.

2. Lobbying institutional si crearea de retele in Bruxelles
Modul a fost orientat spre definirea si intelegerea cat mai buna a termenului de lobbying
si a avantajelor concrete ale acestuia. Astfel, in cadrul modului au fost prezentate:
definitia si originile lobbyingului, tehnici de lobbying, instrumente ale autoritatilor
locare/regionale si retelelor in vederea influentarii procesului de luare a deciziilor,
instrumente pentru lobbying efectiv in Bruxelles precum si un exemplu de succes
concret de lobbying.

Astfel, ca exemplu a fost data reteaua ERRIN (Reteaua Regiunilor Europene,
Cercetare si Inovare), ce a fost creata in martie 2002 de catre 8 birouri regionale cu
sediul in Bruxelles, prin programul FP6, cofinantarea fiind de la DG Cercetare,ajungand
ca in prezent sa aiba 150 de membrii. Mai multe informatii privind reteaua se gasesc pe
www.errin-brussels.org.

3. Cele mai bune practici – lobbying european
Lectorul modului Francoise Chotard, de la biroul Regiunii Ile-de-France, a prezentat
specificitati a birourilor regionale franceze din Bruxelles, precum si reusitele lor in
incercarea de a face lobby.

4. Privire de ansamblu asupra finantarilor europene
In cadrul modului, au fost prezentate date generale privind bugetul Uniunii Europene,
perspectivele financiare si impartirea bugetului pe categorii de domenii prioritare Uniunii
Europene.

5. Rolul birourilor bruxeleze in accesarea fondurilor europene

http://www.errin-brussels.org
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Prezentarea a avut loc la biroul regiunii Valencia, continand o scurta informare
privind regiunea Valencia precum si proiectele acestora.

6. Finantarile Europene si Ajutorul de Stat
Prezentarea modului a continut informatii privind importanta ajutorului de stat si a a
controlului asupra acestuia, cateva categorii de ajutor de stat si baza lor legala.

7. Programul FP7 pentru cerectare si dezvoltarea tehnologica
Informatii privind programul pot fi gasite pe site-ul: www.ec.europa.eu/research/fp7 si
site-ul Consiliului European de Cercetare: www.erc.europa.eu.

8. Finantarea cooperarilor teritoriale – Programele INTERREG
Pe parcursul modulului au fost prezentate tipurile de cooperare internationale

precum si doua programe care incurajeaza aceste colaborari:
INTERREG IVC, avand ca prioritati inovarea si stiinta economiei precum si

mediul si managementul riscului: www.interreg3c.net
URBACT II avand ca prioritati orasele ca motoare de dezvoltare orase atractive

capabile sa genereze coeziune sociala: www.urbact.eu

1). Reuniune de prezentare a celui de-al 7lea Program-Cadru pentru
Cercetare si Dezvoltare - prezentare R.O.S.T.

Miercuri, 19 martie
Loca ie: sediul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:

1. Prezentare ROST

http://www.ec.europa.eu/research/fp7
http://www.erc.europa.eu
http://www.interreg3c.net
http://www.urbact.eu
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Prezentarea, realizat  de d-na Leti ia St nil , director adjunct , a avut rolul de a
ne informa cu privire la organizarea i rolul acestei institu ii. ROST – Oficiul Român
pentru tiin i Tehnologie este o structur  a Ministerului Educa iei i Cercet rii creat
pe principiul parteneriatului public - privat i care reprezint  suportul pentru ac iunile
derulate de institu iile de cercetare tehnologic  care doresc parteneriate pentru
implementare de proiecte tematice ce pot fi finan ate prin programele  FP 6 sau FP7.

          Misiunile acestuia sunt
- promovarea particip rii cercet torilor români, inclusiv a tinerilor cercet tori,

precum i a universit ilor, institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor
mici i mijlocii, industriei, serviciilor i organiza iilor neguvernamentale la
programele de cercetare ale Uniunii Europene

- prezentarea eficient  apoliticii de cercetare, dezvoltare i inovare i
poten ialul tiin ific i tehnologic românesc institu iilor cu care se intr  în
contact la nivel european;

- sprijinirea i promovarea colabor rii dintre firmele industriale i de servicii,
universit i i institute de cercetare pentru participarea în comun la consor ii
europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare;

- stimularea form rii la nivel na ional, de grupuri de interes de nivel european,
prin focalizarea competen elor existente la nivel na ional în domenii prioritare
în cercetarea european  pentru cre terea anselor de participare la proiecte
sau programe europene.

           În acest scop, urm toarele categorii de servicii vor fi oferite institu iilor i
comunit ii tiin ifice: promovarea sistemului de cercetare – dezvoltare - inovare din
România, c utarea i facilitarea leg turilor cu parteneri europeni, diseminarea i
promovarea specific , facilitarea leg turilor cu institu ii europene, cu organisme
similare, pentru institu ii i organiza ii na ionale, recomand ri privind buna practic
european  în domeniul cercetare – dezvoltare - inovare.
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- Pe termen lung se a teapt  urm toarele rezultate:

- atingerea unui nivel de participare a comunit ii tiin ifice române ti la
programele cadru de cercetare comparabil cu media european ;
- cre terea gradual  a integr rii comunit ii tiin ifice române ti la programele
cadru de cercetare.

2. Informa ii practice
Cele patru programe specifice mari ale FP7 sunt:

“Cooperarea” între diverse organiza ii (universit i, institute, industrie,
administra ie public ) pe nou  tematici (tehnologii informatice i de comunicare;
energie; s tate; produc ia de alimente, agricultura i bio tehnologii; nano tiin e, nano
tehnologii, materiale i noi tehnologii de produc ie; energie i mediu inclusiv schimb rile
climei; transport; tiin e socio-umane; securitate i spa iu)

- “Idei” care urm re te sprijinirea creativit ii în cercetare sub coordonarea
Consiliului European al Cercet rii.

- “Oameni”, care vizeaz  cre terea cantitativ i calitativ  a resurselor umane
antrenate în cercetarea european .

- “Capacit i”, care se refer  la înt rirea infrastructurilor de cercetare, sprijinirea
IMM, dezvoltarea unor “regiuni bazate pe cunoa tere”

- bugetul este de aproximativ 54 miliarde euro pe o perioad  de 7 ani (începând
cu anul 2007)

Date de contact:
www.rosteu.net
letitia-clara.stanila@rosteu.net

Prezentarea Adunarii Regiunilor Europei

Data: 20 martie 2008
Locatie: Biroul UNCJR
Organizatori: UNCJR

Viziunea ARE – Adunarea Regiunilor Europene asupra Europei este aceea in
care regiunile sunt considerate piloni ai democratiei si partenerii cheie ai proiectelor
europene, de asemenea formele de guvernare regionala au o mai mare autonomie,
legitimitate si eficienta si duc la indeplinire asteptarile reale ale cetatenilor, si nu in
ultimul rand este locul unde are loc schimbul de idei, de bune practici intre regiuni
pentru a contribui la o mai buna intelegere si pentru a aduce cetatenii europeni mai
aproape.

http://www.rosteu.net
mailto:letitia-clara.stanila@rosteu.net
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ARE a fost infiintata in anul 1985 si este vocea politica a regiunilor si partenerul
cheie pentru institutiile europene si internationale in ceea ce priveste regiunile, in
prezent sunt 260 regiuni din 33 tari si 13 organizatii interregionale. In anul 2006 a fost
adoptat planul strategic pe perioada 2007 – 2012.

Organizatoric, ARE este compus din 3 comisii:
Comisia 1
- dezvoltare economica
- politica de coeziune
- politica energetica
- turismul durabil
- dezvoltarea rurala
- mediu
Comisia 2
- sanatate si social
- schimbarea demografica
- e – health
- planificarea de urgenta
- egalitatea intre sexe
- prevenirea cauzelor consumului excesiv de alcool
Comisia 3
- politicile culturale – patrimoniu
- cooperarea interregionala si internationala
- educatie si instruire
- tineri

Printre prioritatile ARE se numara si implicarea tinerilor inluarea deciziilor,astfel
existand mai multe programele adresate lor:

- scoala de vara – schimb de experienta in ceea ce priveste dezvoltarea
regionala

- scoala de vara pentru tineri – pentru tinerii cu varste intre 18 – 24 de ani
- eurodyssey – permite tinerilor un schimb de experienta in ceea ce priveste

locul de munca in strainatate.

Mai multe informatii pot fi obtinute de pe site-ul:
www.aer.eu
www.eurodyssee.net
email: aer.brussels@aer.eu

http://www.aer.eu
http://www.eurodyssee.net
mailto:aer.brussels@aer.eu
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Joi, 20 martie
Tema: Seminar pe proiectul DESIRE – NET: înv mântul la distan  un
exerci iu u or
Loca ia: Biroul ENEA din Brussels

       În data de 29 ianuarie 2008 a avut loc cea de-a doua edi ie a Ceremoniei de
Premiere Europa Energiei Sustenabile, proiectul Disire – net a fost ales câ tig tor la
categoria “Programe de cooperare”.  Acest proiect se bazeaz  pe e-learning i are
drept int rile din Europa de Est i sud mediteraneene. Scopul programului este
promovarea instruirii în trei domenii:

- factorii de decizie – de exemplu func ionarii publici care lucreaz  cu fonduri i
cu promovarea de noi tehnologii pentru utilizarea resurselor energiei
regenerabile

- proiectan ii – pentru construirea instala iilor pe baz  de energie regenerabil
- operatorii – persoanele care se ocup  cu operarea i men inerea acestor

instala ii
        Seminarul a prezentat rezultatele acestui proiect i platforma tehnic  care a fost
creat  pentru ob inerea obiectivelor i care se dore te a fi un punct de început pentru
viitoare colabor ri pentru proiecte care exploateaz  ini iative inovative.
       Date de contact:

www.enea.com

26 – 28.03.2008
Tema: Pachetul  forma ional de 3 zile în cadrul Biroului de Reprezentare al

UNCJR de la Brussels privind finan area pe programele Comunit ii Europene
inclusiv PC 7 – Programul Cadru 7

Loca ie: Biroul UNCJR

            Sesiunea de formare organizat  de Welcomeurope privind finan area pe
programele Comunit ii Europene inclusiv PC 7 a fost prezentat  de Mireille van der
Graaf.

Miercuri, 26 martie

        În prima zi a sesiunii de instruire au fost prezentate elaborarea i completarea
fi ei de proiect, organizarea parteneriatului prin identificarea i alegerea partenerilor
potrivi i i elaborarea regulilor pentru managementul re elei, de asemenea o scurt
introducere a institu iilor UE i func ionarea Comisiei Europene, de la politic  la
instrument de finan are. Au fost prezentate i modul de func ionare al programelor
disponibile direct de la Comisia European i identificarea programelor relevante.

Joi, 27 martie
        Au fost prezentate modul de scriere a cererii de finan are, organizarea proiectului
i structurarea acestuia pe pachete de lucru, regulile de scriere, întocmirea proiectului,

procedura de selec ie i de evaluare a cererii, participarea în cadrul re elelor deja
existente i oportunit ile de finan are.

http://www.enea.com
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Vineri, 28 martie
         Programul Cadru pentru Cercetare i Dezvoltare – PC 7 cu cele 6 programe
specifice:

- Cooperare – cercetarea în colaborare 32.292 miliarde euro: proiecte de
sprijin, re ele de excelen , ac iuni de coordonare

- Idei – Consiliul European de Cercetare 7.460 miliarde euro: sprijin pentru
cercetare: proiecte individuale la ini iativa cercet torilor sau a echipelor de
cercert tori

- Oameni – ac iunile Marie Curie, mobilitate 4.727 miliarde euro, sprijin pentru
instruire i dezvoltarea carierei cercet torilor

- Capacit i – 4.291 miliarde euro, sprijin pentru capacit ile de sprijin i
- inovare: ac iuni specifice pentru IMM –uri 1336 milioane i cooperare

interna ional  – 185 milioane

Mar i, 01.04.2008
Tema: Seminarul cu tema Fondurile structurale în România organizat de
Schuman Associates i discu ie cu reprezentantul HP
Loca ia: Biroul UNCJR

Seminarul a cuprins o prezentare general  a fondurilor structurale i de coeziune
2007 – 2013 în România. Noua politic  regional  de dezvoltare pentru perioada 2007 –
2013 are dou  provoc ri principale:

- agenda de la Lisabona
- reducerea diferen elor dintre vechile i noile rile membre UE

Programele Opera ionale implementeaz  strategia elaborat  la nivel na ional.
Prezentarea s-a axat pe m surile i axele în cadrul c rora consiliile jude ene sunt
beneficiari eligibili. Astfel:

- Axa prioritar  3:  Îmbun irea infrastructurii sociale 3.3. Îmbun irea dot rii
cu echipamente a bazelor opera ionale pentru  interven ii în situa ii de urgen
– beneficiar asocia ii de dezvoltare intercomunitare

- Axa prioritar  3:  Îmbun irea infrastructurii sociale 3.4. Reabilitarea
/modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale
preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional
continu  – beneficiar consiliile jude ene
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- Axa prioritar  5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului 5.3
Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare, în scopul
cre terii atractivit ii  României ca destina ie turistic  – beneficiar asocia iile
de dezvoltare intercomunitare i consiliile jude ene

- PO Dezvoltarea capacit ii administrative: axa prioritar  1, domeniul de
interven ie 1.2. – beneficiar asocia iile intercomunitare i consiliile jude ene

- PO Dezvoltarea capacit ii administrative: axa prioritar  2, domeniul de
interven ie 2.1. – beneficiar asocia iile intercomunitare i consiliile jude ene

- PO Dezvoltarea capacit ii administrative: axa prioritar  2, domeniul de
interven ie 2.2. – beneficiar asocia iile intercomunitare i consiliile jude ene

- PO Dezvoltarea capacit ii administrative: axa prioritar  3, domeniul de
interven ie 3.2. – beneficiar consiliile jude ene

De asemenea modalit ile pentru cre terea succesului aplica iilor, criteriile de
evaluare i modalit ile de informare.

Miercuri, 02.04.2008
Tema: Întâlnire cu reprezentan ii BEI
Loca ia: Biroul UNCJR
Descrierea tematicii dezb tute:
Descrierea, structura i rolul B ncii Europene de Investi ii:

            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, ai c rui ac ionari sunt cele 27 de state membre ale UE, este condus  de
Consiliul Guvernatorilor, alc tuit din cei 27 de mini tri de finan e. 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 (statele ACP).

Rolul B ncii Europene de Investi ii este de a contribui la integrarea, dezvoltarea
echilibrat i coeziunea economic i social  a statelor membre.
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Pentru acest scop, ea colecteaz  de pe pie ele financiare , volume substan iale
de fonduri pe care le orienteaz , în condi ii avantajoase, spre finan area de proiecte
importante, conform obiectivelor Uniunii Europene.

Structura BEI

Consiliul Guvernatorilor este format din mini trii desemna i de fiecare din Statele
Membre, de regul  de mini trii de Finan e. Consiliul stabile te politicile de creditare,
aprob  bilan ul i raportul anual, autorizeaz  opera iunile de finan are Uniunii i ia
decizii cu privire la major rile de capital. De asemenea, nume te membrii Consiliului
Directorilor, ai Comitetului de Management i ai Comitetului de Audit.

Consiliul Directorilor este compus din 26 de directori i 16 membrii suplean i.

Joi, 03.04.2006
Tema: Vizit  informare la Secretariatul European al Interreg IVC
Loca ia: Lille -Franta

Delega ii din cadrul biroului UNCJR au fost întâmpina i de Nicoleta Creanga,
asistent programe, Nuala Morgan – responsabil comunicare i Michel Lamblin – director
programe. Întâlnirea a urm rit prezentarea contextului Interreg:
Cooperarea Teritorial  European :

- Interreg IVA – grani
- Interreg IVB – transna ionale
- Interreg IVC – interregionale

       Interreg IVC este finan at din FEDR, cu un buget de 321 milioane, este un
program pentru cele 27 state membre plus Norvegia i este dedicat organismele publice
sau organismele guvernate de legea public . Astfel autorit ile regionale i locale sunt
principalele „grupuri int ”. Programul are dou  priorit i:

Prioritatea 1 Inovare i economia cunoa terii – 177 milioane euro
- inovare, cercetare i dezvoltarea tehnologic
- antreprenoriat i IMM –uri
- societatea informatic
- locuri de munc , resurse umane i educa ie
Prioritatea 2 Mediu i prevenirea riscurilor – 125 milioane euro
- riscuri naturale i tehnologice
- managementul apei i al de eurilor
- biodiversitate i conservarea mo tenirii culturale
- energie i transport durabil
- patrimoniu cultural i peisagistic



20

Tipurile de interven ie:
- proiecte de ini iativ  regional : schimb de experien  pentru identificarea,

analiza, diseminarea i transferul de bune practici, intensificarea colabor rii
- proiecte de capitalizare: inclusiv proiecte fast track: schimb de experien ,

pentru transferul de bune practici deja identificate de programele pe fondurile
structurale, rezultatul final – plan de ac iune pentru fiecare regiune
participant

Date de contact:
IP-East@interreg4c.eu
www.interreg4c.eu

mailto:IP-East@interreg4c.eu
http://www.interreg4c.eu
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Vineri, 4.04.2008
Tema: Ziua de informare CONCERTO
Loca ia: Comisia European

       În introducere a fost prezentat  baza politicilor care stau la baza ini iativei
CONCERTO.
CONCERTO este parte a Programului Cadru 6 i autoritatea de management este DG
Energie i Transport. CONCERTO sprijin  comunit ile locale, clar definite ca zone
geografice, în curs de dezvoltare i care demonstreaz  strategii i ac iuni concrete care
sunt atât durabile cât i eficiente din punct de vedere energetic.
        Fiecare comunitate CONCERTO are solu iile specifice. Ini iativa se axeaz  pe
integrarea surselor de energie regenerabil i cele de energie eficient , implicând eco –
cl dirile, poligenerarea, folosirea de bio masa. Un alt aspect al integr rii inteligente i
inovative a RES i EE este i modul de abordare stocarea energiei eficiente pentru a
acoperi variabilitatea furniz rii de RES fie zilnic sau periodic.
       Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost axat  pe rela ionarea informal  în cadrul
meselor tematice cu participarea reprezentan ilor Comisiei i a celor care fac parte din
echipa CONCERTO.
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Lansarea biroului de reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles

Data: 07 aprilie 2008
Locatie : biroul ADR Centru – sediul Reprezentantei Landului Brandenburg,

Bruxelles
Organizator: ADR Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a inaugurat oficial Biroul de
reprezentare a Regiunii Centru pe langa Uniunea Europeana, la Bruxelles cu scopul de
a promova, pe langa institutiile europene, regiunea noastra si autoritatile locale ale
acesteia.
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De asemenea, prezenta unui astfel de birou la Bruxelles, al Regiunii Centru, va
facilita atragerea de investitori straini si incheierea de parteneriate durabile pentru
dezvoltarea economica si implicit a turismului, care constituie o prioritate pentru toate
judetele Regiunii.

În cadrul festivitatii de inaugurare, au luat cuvantul:
• dl. Leonard Orban – Comisar European pentru Multilingvism
• dl. Wolfgang Balint – Director adjunct al Departamentului Europa-

International, Cancelaria de Stat a Landului Brandenburg
• d-na Lokodi Edita Emoke – Presedinte CDR Centru, Presedinte Consiliul

Judetean Mures
• dl. Simion Cretu – Director General al ADR Centru
• d-na Adriana Muresan – Director adjunct OI POR Centru
• dl. Florin Danoaie - Manager proiect „Drumul Vinului”

Prezentarile acestora au fost axate pe importanta reprezentarii regiunilor
Romaniei la nivel european, pe aspecte economico-sociale, indeosebi performantele
Regiunii Centru precum si promovarea turismului din aceasta.

Deschiderea Biroului de reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles a fost
posibila datorita bunei colaborari dintre Regiunea Centru si Landul Brandenburg din
Germania. Astfel, prin acceptul partii germane de a sprijini activitatea unui reprezentant
al regiunii noastre in sediul Reprezentantei Landului Brandenburg de la Bruxelles,
incepand din 1 ianuarie 2008 Regiunea Centru are ca reprezentant pe langa institutiile
europene un angajat al ADR Centru, pe domnul Laurentiu David.

Date de contact:
Laurentiu David – reprezentant Regiunea Centru la Bruxelles
Adresa birou: Rue Joseph II 108, Belgia 1000 Bruxelles
Tel. 0032-27377457
E-mail: laurentiu.david@adrcentru.ro

mailto:laurentiu.david@adrcentru.ro
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Seminar „Cum s  facem fa  lipsei resurselor de ap  în contextul înc lzirii
globale?”

Data: 16 aprilie 2008
Loca ie : Parlamentul European, Bruxelles
Organizatori: Forumul Nord Est European i Forumul European al Apei, cu

suportul Universit ii Libere Bruxelles

Forumul Nord Est European este o organiza ie pan-European , cu sediul în
Bruxelles, având ca obiect de activitate adâncirea nivelului de în elegere între
organiza iile i cet enii Israelului i Estului Apropiat.

Elementele prezentate au constituit un semnal de alarm  asupra resurselor
limitate de ap , respectiv lipsa apei potabile în anumite zone. Au fost prezentate
rezultatele analizelor i cercet rilor privind existen a acestor pericole, respectiv g sirea
unor modalit i de rezolvare a acestora.

Resursele de ap  limitate au o serie de efecte negative, costuri suplimentare
privind necesitatea depist rii unor surse
suplimentare de ap , acompaniat  de
cre terea costurilor pentru purificarea apei,
descre terea calit ii acesteia, restructurarea
unor activit i datorit  limit rii resurselor de
ap , reducerea produc iei industriale i
alimentare, cre terea de ertific rii, cre terea
num rului de imigran i, acestea fiind doar
câteva exemple.
În acest context, este necesar  g sirea unor
posibilit i de reutilizare a apei, desalinizarea
acesteia, respectiv aplicare  unor metode de
captare a precipita iilor.

Prezentarea a cuprins i indicarea anumitor metode în domeniu, aplicate în Estul
Apropiat.

Întâlnire ARE – „Meet the policymakers”, prezentarea proiectelor tinerilor
ambasadori 2007- 2008

Data: 17 aprilie 2008
Loca ie : sediul ARE , Bruxelles
Organizatori: ARE

 Fiecare participant în cadrul ARE coala de var  devine un tân r ambasador,
rolul s u fiind acela de a capta interesul tinerilor din regiunea lui ‚în ce prive te
cooperarea între regiunile Europei. Dup  organizarea fiec rei coli de var  ARE, tinerii
ambasadori trebuie s  organizeze în regiunea lor activit i care s  aib  la baz
activit ile derulate în cadrul acestui eveniment, urmând ca anul urm tor, cele mai bune
proiecte s  fie selec ionate pentru premierea celui mai reu it proiect.
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În cadrul întâlnirii de fa  au fost prezentate proiectele a 7 tineri ambasadori
participan i la coala de var  2007, dup  cum urmeaz :

- reprezentantul Belgiei – „Joc despre reciclare”
- reprezentantul Suediei – conferin a anual  a tinerilor privind mediul
- reprezentantul Suedie – „Genera ia viitoare”
- reprezentantul Cehiei – „Mediu mai s tos”
- reprezentantul Serbiei – „Buna gestionare a de eurilor în Serbia
- reprezentantul Suediei – „Junk Craft” – reutilizarea materialelor textile
- reprezentantul Norvegiei – „Conferin a tinerei genera ii privind sustenabilitatea

energiei în viitor”.
Proiectele men ionate au fost evaluate de c tre d-l Ladislav Miko, reprezentant al

Comisiei Europene, fiind premiat cel al reprezentantului Cehiei, conform anun ului din
25 aprilie 2008 al ARE.

Seminar „Promovarea spiritului antreprenorial în cadrul Fondurilor
Structurale”

Data: 17 aprilie 2008
Loca ie : Reprezentan a Regiunilor-Spania, Delega ia Principatului Asturiei
Organizatori: Reprezentan a Regiunilor Spania.

A fost prezentat  Comunitatea de Practici Antreprenoriale Inclusive (COPIE), o
re ea de state europene membre cuprinzând regiuni si al i actori importan i care împart
intre ei o preocupare comun . To i consider  c  este deopotriv  posibil si necesar s  fie

urat accesul pentru oameni, din toate zonele societ ii,  la angajarea unui câ tig
independent, generator de activit i de diferite feluri i forme. Este deja o strategie de
supravie uire pentru milioane de europeni, iar cu ajutorul unor condi ii adecvate i a unei
legisla ii pe m sura, membrii Comunit ii Practice, cred ca exist  deja poten ialul
lans rii  creativit ii a înc  milioane i milioane de al i cet eni.

Date de contact:
Antonio Georgopalis
ESF – Agency
CoPIE Coordinator
Tel: 0032-2-546-22 22

Prezentare propunere de proiect Interreg IV C zone montane

Data: 18 aprilie 2008
Loca ie : Comitetul Regiunilor Europene
Organizatori: Asocia ia European  a Ale ilor Locali

Asocia ia Europeana a Ale ilor Locali din Zonele Montane (AEM) a lansat vineri,
18 aprilie a.c., în cadrul unei reuniuni desf urate la Comitetul Regiunilor, propunerea
de proiect “Re eaua european  de economie montan  sau multifunc ionalitatea
economiei regiunilor de munte”.

Proiectul va fi depus pentru o finan are INTERREG IV C la apelul care se va
deschide în luna octombrie 2008.
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Parteneriatul trebuie s  fie reprezentativ pentru ansamblul masivelor montane
din Europa (8 state membre minimum i 10-15 parteneri), cu inten ia de a favoriza un
parteneriat Nord-Sud-Est i sistemele diferite de clim .

Proiectul va avea o durat  de 3 ani, iar liderul va fi probabil regiunea Midi-
Pyrénées din Fran a. În perioada mai-iunie va fi alc tuit parteneriatul pentru proiect.

Bugetul estimat pentru fiecare partener va fi de circa 300.000 Eur, cofinan area
aplicabil  partenerilor din România fiind de 85%.

Date de contact :
Secretar General al AEM, Nicolas Evrard, nicolas.evrard@promonte_aem.net
Director al Asocia iei de Dezvoltare a Mun ilor Pirinei (ADEPFO),

michel.muro@wanadoo.fr , adepfo@wanadoo.fr.

Seminar în domeniul turismului social „Facilitarea i cre terea pie ei
turismului pentru tineri, persoane în vârst ”

Data: 23 aprilie 2008
Loca ie : Comisia European
Organizatori: Comisia European

Au fost prezentate activit ile Direc iilor Generale aflate în structura Comisiei
Europene din domeniul dezvolt rii regionale, muncii, educa iei i culturii, respectiv
întreprinderi, privind modul în care este promovat i sprijinit turismul social din punctul
de vedere al fiec rei direc ii, în condi iile în care deocamdat , nu exist  un cadru legal
la nivelul Comisiei Europene pentru aceasta.

A fost accentuat  promovarea turismului pentru persoanele cu dizabilit i în
condi iile în care accesul acestora la
educa ie, munc , transport, informa ie,
participarea la via a cultural  recreere,
sport este înc  limitat .
De asemenea a fost stabilit  data
pentru desf urarea Congresului
Mondial pentru Turism Social, acesta
având loc în Quebec în perioada 6 – 9
octombrie 2008, tema general  aleas
fiind „Dezvoltarea turismului social –
provoc ri i practici noi”.

Seminar în domeniul informa iei i tehnologiei comunica iilor (ICT) „ICT
pentru eficien  energetic i sustenabilitate”

Data: 24 aprilie 2008
Loca ie : Comisia European
Organizatori: Comisia European

mailto:nicolas.evrard@promonte_aem.net
mailto:michel.muro@wanadoo.fr
mailto:adepfo@wanadoo.fr
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Comisia European  a adoptat în anul 2006 un Plan de ac iune pentru eficien
energetic , cu scopul de a reduce pân  în anul 2020 consumul de energie cu un
procent de 20%. Acest Plan indic  ariile în care pot fi efectuate cele mai mari reduceri
de consum de energie, acestea incluzând în particular:

- cl dirile, inclusiv locuin e i sedii administrative, cu un poten ial de
economisire de 27% (energia termic i iluminatul cl dirilor consumând la
nivelul Uniunii Europene un procent apropiat de 40%);

- transportul, cu un poten ial de economisire de 26% din energia consumat .

Aceste dou  obiective au fost stabilite având în vedere valoarea ad ugat
produse de interven iile financiare  publice înregistrate la nivelul Uniunii Europene, al
doilea obiectiv fiind cel în care autorit ile publice joac  un rol major i unde pot fi
realizate reduceri drastice ale consumului de energie. Acesta va fi posibil printr-o
administrare mai eficient  a transportului intermodal, inclusiv informarea în timp real al
pasagerilor.

Seminarul a avut drept scop îmbun irea cuno tin elor necesare dezvolt rii
acestor activit i, identificare bunelor practici în domeniu, furnizarea unor scenarii i
solu ii în ce prive te rolul tehnologiei comunica iilor i informa iei în dezvoltarea urban
precum i identificarea posibilelor colabor ri  în cadrul re elelor finan ate deja prin
FEDR.

Conferin a „Dezvoltarea i utilizarea spiritului antreprenorial pentru
dezvoltarea local   a pie ei muncii”

Data: 25 aprilie 2008
Loca ie : Comisia European
Organizatori: Comisia European
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Dezvoltarea local  a pie ei muncii, a cunoscut în ultimii ani o cre tere
permanent , îns  multe provoc ri au r mas nerezolvate, localit i din diferite zone pe
întreg cuprinsul Uniunii Europene fiind în diferite stadii de dezvoltare în cadrul acestei
dezvolt ri locale. Aceast  conferin  a fost organizat  în ideea de a reconsidera
ansamblul cuno tin elor acumulate pân  în prezent în domeniul dezvolt rii locale a
pie ei muncii, adresând totodat  noi provoc ri prin intermediu Strategiei de la Lisabona
i reconsiderând problemele urgente pe care actorii locali vor trebui s  le adopte în

viitor în domeniul responsabilit ii sociale colective, securitate flexibil , migra ie i
schimb ri demografice.

Grup de lucru-sesiunea de prim var  – Egalitatea de anse între femei i
rba i

Data: 28 aprilie 2008
Loca ie : Biroul ARE Bruxelles
Organizatori: ARE

Au fost prezen i reprezentan i ai Comisie Europene, reprezentan ii Microcredit
care au prezentat re eaua european  de micro-finan are i exemple de bune practici din
Calabria. O aten ie deosebit  a fost acordat  femeilor migrante i violentei domestice,
cu prezentarea unor studii relevante i a m surilor adoptate de Andaluzia.

De asemenea, s-a decis schimbarea numelui grupului de lucru într-unul mai
concis i dinamic „Observatorul ARE pe probleme de sexe” - AER Observatory on
Gender Issues (“Observatoire du gendre de l’ARE”  în limba francez ), i organizarea

alegerilor pentru postul de vice-pre edinte
al  AER OGI la urm toarea întâlnire. O
cerere pentru propunerea de candida i va fi
supus  aten iei pe website-ul ARE.

A fost de asemenea stabilit  data
oficial  pentru cea de-a VIII-a Conferin
ARE în domeniul oportunit ilor egale,
organizat în Valencia Spania, în perioada
18-19 septembrie 2008, tema principal
fiind “Femeile pe pia a muncii”. Tema care
abordeaz  problemele femeilor migrante va
fi i ea pe agenda de lucru.

Dezbatere „Economia României dup  aderarea la UE” – poate fi cre terea
economic  rapida sustenabil  ?

Data: 13 mai 2008
Loca ie : Biblioteca Solvay
Organizatori: Friends of Europe în parteneriat cu BCR i Daniel D ianu

La fel ca i alte state membre ale Uniunii Europene din centrul i estul Europei,
economia României a cunoscut cre teri economice semnificative în ultima decad .
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 Produsul intern brut a înregistrat o medie a cre terii anuale de 6% iar previziunile
pân  în anul 2010 arat  o cre tere anual  de peste 5,5%. Decizia României de a
introduce taxa unic  de 16% a provocat controverse în multe din rile UE -15, dar, în
ciuda acestora, împreun  cu un mediu de afaceri prietenos, au fost încurajate investi iile
directe în România.

Pentru viitorii investitori str ini, r mân îns  câteva întreb ri cheie: Cât timp
veniturile pot r mâne la un nivel sc zut având în vedere c  îns i românii p sesc ara
în favoarea unor ri cu un nivel de salarizare ridicat? Cât de amenin tor poate fi
deficitul de cont curent? Ce poate face România pentru a evita supra-înc lzirea acestei
cre teri economice, ce pa i ar trebui f cu i spre a ne asigura c  aceast  cre tere de
succes este i responsabil  din punct de vedere al mediului?

Invita i : Manfred Wimmer, CEO BCR
 Daniel D ianu, Membru al Parlamentului European, fost Ministru de Finan e
 Elene Flore Gual, Director în cadrul DG pentru Economie i Finan e – Comisia
European
 Mariana Gheorghe – CEO Petrom
 Lyle Watters, Ford Europa – Director Strategii Afaceri

A fost astfel accentuat  atractivitatea României din punct de vedere al
domeniului de activitate al fiec rui invitat, participan ii neuitând îns  s  eviden ieze în
interpel rile lor lipsa unor m suri active care s  reduc  exodul românilor în ri care s
le permit  un nivel salarial atr tor, cre terea infrac ionalit ii, prezen a în continuare a
corup iei, lipsa unei legisla ii stabile, lipsa managerilor de top si a celor de nivel mediu,
turismul nevalorificat la cote maxime, lipsa educa iei pentru turism, nepromovarea PPP.

Sesiune de lucru „Cooperarea cu regiunile din rile candidate la Uniunea
European i instrumentele de acordare a asisten ei pre-aderare”

Data: 14 mai 2008
Loca ie : Reprezentan a Cantonului Sarajevo - Croa ia
Organizatori:  ARE Bruxelles împreun  cu Cantonului Sarajevo - Croa ia

Sesiunea de lucru a presupus prezentarea scurt  a instrumentelor de preaderare
cu accent pe diferitele ac iuni privind cooperarea transfrontalier , prezentare realizat
de reprezentantul Comisiei Europene, precum i stadiul în care se afl  procesul de
extindere al Uniunii Europene.

A fost accentuat în acela i timp necesitatea unei mai mari implic ri din partea
autorit ilor publice locale în procesul de definire a politicilor i instrumentelor Uniunii
Europene.
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A III- a Conferin  ALDE „ III Local meets Europe”

Data: 14 aprilie 2008
Loca ie : Parlamentul European
Organizatori: Comisia Europeana în parteneriat cu Alian a Liberalilor i

Democra ilor Europeni

Obiectivul evenimentului a constat în prezentarea Asocia iei CSR Vaderegio - ca
un mijloc de promovare a CSR (Corporate Social Responsability – Responsabilitate
Social  Corporatist ) în rândul autorit ilor publice locale la nivel regional, i în special
Vaderegio Toolkit - set de instrumente, realizat în scopul de a ar ta  cum poate
Responsabilitatea Social  Corporatist  (RSC) s  ajute la construirea unei regiuni de
succes.

Aceste instrumente au fost construite pentru a ajuta la m surarea situa iei
curente existente la nivel regional/local precum i oferirea de modalit i de întocmire a
planurilor de ac iune viitoare.

CSR Vaderegio este o ini iativ  care a luat na tere în anul 2001, iar din anul
2006 a intrat într-o noua etap  prin inaugurarea Alian ei Europene a Responsabilit ii
Sociale Corporatiste, finan at de Comisia European . Alian a atrage aten ia asupra
rolului catalizator al autorit ilor publice locale i regionale în promovarea
Responsabilit ii Sociale Corporatiste, i  stabilirea ac iunilor regionale ca m sur  de
promovare a bunelor practici, mai ales în ce prive te întreprinderile mici i mijlocii.

Date contact: www.csrvaderegiotoolkit.net
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Conferin a „Europa în mi care: oportunit i i provoc ri pentru Lisabona
social ”

Data: 15 mai 2008
Loca ie : West Midlands in Europe,
Organizatori: West Midlands in Europe

Mi carea liber  a for ei de munc  în cadrul Uniunii Europene aduce numeroase
beneficii dar i provoc ri pentru economiile na ionale i regionale, permi ând acoperirea
crizelor temporare existente în diferite sectoare de activitate, îmbog ind societatea din
punct de vedere cultural.  În anul 2008, interac iunea dintre oportunit ile economice i
schimb rile demografice reprezint  un complex dinamic în cre tere, care implic  o mare
varietate de organiza ii publice i private de pe pia a muncii – o dinamic  care afecteaz
educa ia, s tatea, pia a muncii atât la nivel local cât i regional.

Conferin a a examinat rezultatele
recentelor cercet ri privind maximizarea
beneficiilor din resursele cheie existente
pe pia a muncii dar i modalit ile care

 asigure popula iei migrate suportul
de care ace tia au nevoie pentru a se
integra într-o comunitate str in .
Rezultatele acestor cercet ri de-a lungul
mi rilor pie ei muncii la nivelul Uniunii
Europene i al integr rii sociale, confer
o mai bun  imagine asupra metodelor i
motivelor migr rii .

Grupurile de lucru au realizat o imagine de ansamblu asupra
migra iei,concluzionând asupra:

- necesit ii existen ei migra iei
- stabilirii unui limbaj comun privind migrarea
- reconsiderarea i maximizarea efectelor pozitive generate de migrarea

popula iei, recunoscând avantajele înv rii de la ace tia
- provocarea adresat  autorit ilor publice locale în ce prive te g sire celor mai

bune metode de convingere a comunit ii locale de acceptare i integrarea a
popula iei migrante

- anticiparea mobilit ii popula iei, având în vedere greutatea cre rii politicilor
specifice pentru o popula ie care nu tie cu exactitate cât timp va r mâne în
acea comunitate.
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Conferin a „Factorul cheie de succes în promovarea coeziunii sociale:
contribu ia parteneriatului între autorit ile locale i organiza iile de interes
general”

Data: 15-16 mai 2008
Loca ie : Comitetul Regiunilor
Organizatori: Comitetul Regiunilor în parteneriat cu REVES (Re eaua European

a Ora elor i Regiunilor Economiei Sociale)

REVES este o re ea unic  European  care reune te autorit i locale i actori
economico-sociali cu scopul de a crea parteneriate stabile i politici comune pentru o
dezvoltare local  social  sustenabil i incluziune social . Re eaua a fost creat  oficial
în anul 1997 ca o asocia ie interna ional  non-profit, de un grup de ora e din Suedia,
Italia în colaborare cu Confedera ia European  a muncitorilor, i alte asocia ii.
Evenimentul de fa i-a propus s  analizeze înt rirea coeziunii sociale în sânul
teritoriilor europene,vizând atingerea obiectivelor strategiei de la Lisabona cu privire la
consolidarea coeziunii sociale dintre teritoriile Europei i a celor din afara lor, obiective
realizabile dup  modelul social European. Acest lucru este posibil îns  numai prin
participarea tuturor actorilor locali la procesul coeziunii sociale. Au fost analizate trei
elemente:

- contribu ia parteneriatelor locale la realizarea obiectivelor coeziunii sociale
- politica european i munca legal
- posibilele perspective i ac iuni care vor avea loc în ordinea avantajelor

experien elor locale.

Date de contact: www.revesnetwork.net e-mail: office@revesnetwork.net

Conferin a e-Watch Business

Perceperea e-Economiei – Impact i tendin e în sectorul e-Business

Data: 19 – 20 mai 2008
Loca ie : Crowne Plaza Brussels City Center
Organizatori: Comisia Europeana

Conferin a organizat  de
Comisia European , prin programul
sectorial e-Business Watch, a
prezentat rezultatele recentelor studii
în sectoare specifice de activitate:
industrie, cercetare, transport i
logistic , etc. Obiectivul
evenimentului a fost identificarea
tendin elor din domeniu, evaluarea
diferitelor scenarii pe care
cercetarea i inovarea le pot avea
asupra mediului de afaceri. Prezenta
conferin  a fost cea de-a 5-a de
acest gen organizat  de Comisia
European , primul eveniment având

loc în anul 2003.

http://www.revesnetwork.net
mailto:office@revesnetwork.net
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Conferin a a reu it s  reuneasc  vorbitori si delega i din diferite sectoare de
activitate : afaceri, sectorul public, universit i, furnizori din domeniul Tehnologiei
Informa iilor i Comunic rii (ICT),  consultan i, reu ind astfel s  accentueze rolul pe care
e-businessul îl are în economie, s  prezinte ultimele nout i în ce prive te domeniile de
activitate analizate, implica iile acestuia în domeniul concuren ei i politicii. De
asemenea, s-a reu it punerea fa  în fa  a persoanelor care se confrunt  cu acest
domeniu în munca lor de zi cu zi, inclusiv factori de decizie din domeniul economic,
inovare de la nivel na ional i regional, reprezentan i din industrie i mediul de afaceri,
consultan i, cercet tori i reprezentan i ai diferitelor institute statistice.

S-a  reu it astfel identificarea urm toarelor elemente:
- deficien e în existen a unor programe informatice adecvate respectiv rezerva

diferitelor  companii i institu ii în ce prive te aplicarea solu iilor ICT existente,
având ca efect ineficien a în gestionarea afacerilor;

- necesitatea existen ei unui dialog permanent între produc tori i utilizatori,
existând astfel posibilitatea de a dezvolta produse conform cerin elor pie ei;

- necesitatea interoperabilit ii i standardiz rii;
- necesitatea inser rii programelor ICT în programele colare, asigurându-se

astfel transferul for ei de munc  în produc ie cu costuri minime i perioade de
adaptare cât mai scurte.

De asemenea s-au identificat i o serie de bariere care împiedic  adoptarea
solu iilor ICT:

interne:
 - lipsa resurselor pentru testarea noilor idei

- structurile organiza ionale ineficiente i reticente la noua tehnologie
externe:

- incoeren a în legisla ia european
- accesul la resursele umane de top management
- lipsa unei culturi la nivel european în ce prive te aplicarea resurselor

ICT.

Conferin a „Europe: So close yet so far?”

Data: 22 – 23 mai 2008
Loca ie : Reprezentan a Regional  Hessen în Bruxelles
Organizatori: ARE
Conferin a s-a desf urat în prezen a Comisarului Danuta Hübner i al

Pre edintelui ARE Ricardo Illy, cu participarea a peste 80 reprezentan i din 50 de
regiuni europene. Scopul conferin ei a fost identificarea modului în care regiunile
Europei pot contribui la crearea unor rela ii mai apropiate între cet enii acesteia,
respectiv identificarea i împ rt irea bunelor practici în domeniul comunic rii regionale
în Europa, a criteriilor cheie care contribuie la o comunicare regional  de succes. A fost
adus  în discu ie existen a re elelor media regionale, dac  acestea sunt  o punte de
leg tur  sau un blocaj în comunicarea la nivel european.

Conferin a s-a desf urat pe trei teme majore, care reprezint  în fapt i
categoriile nominalizate pentru acordarea premiilor din acest an ale „Comunic rii ARE
la nivel european”, anun ate pe parcursul conferin ei: implicarea re elelor media
regionale în problemele Europei, educa ia copiilor i a persoanelor tinere în Europa i,
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cum poate ajuta Europe Direct la dezvoltarea comunic rii elementelor Tratatului de la
Lisabona.

Competi ia este deschis  tuturor regiunilor membre ARE, câ tig torii fiind
anun i la Reuniunea ARE organizat  în luna noiembrie din Tampere -  Finlanda.

3) Reuniune de lucru cu reprezentantul Districtului 12 Praga

Data: 22 mai 2008
Loca ie : Biroul UNCJR Bruxelles
Organizatori: Biroul UNCJR Bruxelles

Evenimentul a constat în prezentarea  de c tre reprezentantul Districtului 12
Praga a institu iei pe care o reprezint , respectiv a unei propuneri de colaborare i
desf urarea în comun cu diferite localit i din România a unor proiecte, în urm toarele
domenii:

- dezvoltarea educa iei la nivelul înv mântului primar
- eliminarea dificult ilor de mediu i ocrotirea mediului înconjur tor
- implicarea comunit ii în stabilirea strategiilor.

1968 – Prim vara de la Praga: România, o voce distinct  în cadrul blocului

Data: 28 mai 2008
Loca ie : Parlamentul European
Organizatori: Grupul Socialist din Parlamentul European – Delega ia Român

Întâlnirea a fost moderat  de d-l Adrian Severin  - Europarlamentar, cu
participarea urm torilor vorbitori:

• Gen Brig. Dr.Mihail Ionescu - Directorul Institutului pentru Studii Politice, Ap rare
i Istorie Militar ,

• Prof. Dr. Dumitru Preda - autorul c ii "1968 - Prim vara de la Praga"
• Martin Shulz - Europarlamentar
• Prof. Dr. Oldrich Tuma - Directorul Institutului de Istorie Contemporan  -

Academia de tiin e a Republicii Cehe
• Prof.Dr. Kevin Adamson - Lector în Politic  la Universitatea de Vest din Sco ia

De asemenea, au participat
deputa i europeni, istorici, fo ti i
actuali diploma i, precum i
func ionari din institu iile Uniunii
Europene.
 "Momentul 1968 a reprezentat o
ie ire din alinierea sovietic , nu doar
a unor lideri ci a unui întreg popor,
fapt care a dus la revizuirea întregii
politici sovietice fa  de blocul
occidental i a determinat apoi
convocarea Conferin ei pentru
Securitate i Cooperare în Europa", a
declarat Adrian Severin în cuvântul
de deschidere.
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       Potrivit lui Severin, "România a mers împotriva curentului în 1968, iar aceast
pozi ie a rii noastre reprezint  un moment cheie în istoria Europei i a lumii. Cred c
este cazul s  vorbim nu doar de România îngenunchiat , strivit  sub timpuri, ci i de
România care a fost deasupra timpurilor, înaintea lor, i care a avut o contribu ie de
neignorat în determinarea unui anumit curs al istoriei".

Conferin a „Dezvoltarea Regional i Proiecte privind Hidrogenul”

Data: 29 mai 2008
Loca ie : Academia Regal  de tiin e
Organizatori:  Compania  suedeza Roads2HyCom în cooperare cu HyRaMP

Un num r tot mai mare de regiuni i comunit i europene sunt preocupate de
utarea unor solu ii alternative privind  necesarul de energie i asigurarea viitorului în

transport.

Proiectul Roads2HyCom finan at de UE, încearc  sa abordeze aceste probleme,
evaluând i monitorizând tehnologiile referitoare la hidrogen ca purt tor de energie cu
sprijinul Comisiei Europene, a comunit ilor i a altor p i interesate în planificarea
viitoarelor activit i de cercetare. Prin acest proiect se creeaz  un up-to-day de
ansamblu asupra tehnologiilor disponibile, a infrastructurilor de hidrogen, precum si

ilor de sus inere a proiectelor comunitare.

In acest domeniu compania Roads2HyCom coopereaz  cu compania  HyRaMP
nou înfiin at  în aprilie anul acesta. HyRaMP reprezint  un parteneriat între regiunile i
municipalit ile europene în domeniul Hidrogen i celule de combustibil. Aceast
companie reprezint  noua voce a regiunilor din Europa care se angajeaz  în proiectele
de hidrogen i celule de combustibil. Acest proiect ofer  prezent ri pe mecanisme de
finan are, lec ii înv ate din proiecte anterioare, de care, din considerente practice ar
trebui s  se in  seama în momentul alegerii unui proiect demonstrativ. Proiectul este
astfel conceput încât sa fie un ghid pentru planificatorii i factorii de decizie.

Acest  Workshop de Dezvoltare Regional  a stabilit mai clar obiectivele
proiectelor de dezvoltare regional  ale comunit ilor, care ar dori s  ob in  o mai bun
perspectiv  asupra factorilor de succes în proiectele demonstrative de hidrogen i s
accentueze importan a acestora în dezvoltarea local .

Date de contact: www.roads2hy.com/workshop

http://www.roads2hy.com/workshop
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Întâlnire Asocia ie „Parteneriat Villages Roumains”

Data: 31 mai 2008
Loca ie: Braine l’Alleud, Belgia
Organizatori: Asocia ia „Parteneriat Villages Roumains”

La evenimentul organizat de Asocia ia ’’Partenariat Villages Roumains’’ au
participat:

• Ovidiu Dranga – Ambasador al României în Belgia;
• Mugur  Popovici - Consilier Economic în cadrul Ambasadei României în Belgia;
• Liliana Mangeac -  Coordonator al Biroului de Reprezentare de la Bruxelles al

Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene din România;
• Robert Massart – Secretar al Asocia iei Belgiene a Profesorilor de Limba

Francez ;
• Véronique Echevine-Denis Simon – deputat (viceprimar) Braine L’Alleude.

’’Partenariat Villages Roumains’’ este o asocia ie non-profit ap rut  ca rezultat al
unei circula ii majore de protest împotriva a a-numitei politici de "sistematizare a
localit ilor române ti" dezvoltat de regimul lui Nicolae Ceau escu i care a condus la
distrugerea habitatului tradi ional rural românesc.

Obiectivele majore ale acestei asocia ii sunt ap rarea drepturile cet enilor de a
decide mediul lor social, politic, economic, etnic i ecologic. Într-un context de educa ie
continu , aceste obiective sunt realizate prin înv area practic  a democra iei,
promovarea cooper rii descentralizate între cet eni i/sau autorit i locale,
crearea de re ele de solidaritate, schimburi i parteneriate locale, comunale, inter-
regionale, na ionale, interna ionale, într-un proces independent politic i confesional.

Pe parcursul briefingului au fost purtate discu ii cu privire la predarea Limbii
Franceze în colile din România, în condi iile în care românii sunt din ce în ce mai
interesa i de înv area i comunicarea în limba englez , câteva motive fiind utilizarea
acesteia ca limbaj informatic, existen a mai multor perspective în carier , respectiv,

mâne cea mai vorbit  limb  din Europa.
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 De asemenea, au fost purtate discu ii pe tema procesului de construc ie
european  în mediul rural, acesta fiind într-un proces complex de schimbare pe un
termen care necesit  eforturi din partea autorit ilor locale, na ionale i europene, dar i
o mare implicare din partea cet enilor din mediul rural.

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

Remus Burdea


