
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 24 sept. 2008  – 21 dec. 2008

                                                      Rezumat:

A. Ac iuni / Proiecte
1. Preg tirea particip rii la evenimentul OPEN DAYS 2008

B. Particip ri la diverse ac iuni
2. Întâlnire cu reprezentantul re elei Partenalia
3. Reuniune cu reprezentan ii ELISAN
4. Vizit  de lucru la  sediul societ ii Bruxelles – Propreté, centrul de colectare i

reciclare a de eurilor al regiunii Bruxelles Capital
5. Reuniune cu Ambasadorul Romaniei in Regatul Belgiei, E.S. Ovidiu Dranga
6. Întâlnire cu reprezentantul firmei Eurodite
7. Participarea la conferin a cu tema „Aplicarea modelelor performante de

cre tere a capacit ii administrative i de dezvoltare regional  în Uniunea
European  - Un model adecvat realit ii române ti”

8. Participarea la seminarul cu tema „Reforma European  – Mai aproape de
cet eni prin înt rirea Autorit ilor Locale”

9. Organizare seminarul cu tema „Europa cunoa terii prin tiin i tehnologie în
regiunea mea”

10. Participare la Seminarul "Tehnologia ca un instrument al inova iilor Sociale" -
Programul East Finland

11. Participarea la sesiunea de formare pe domeniul fondurilor structurale –
organizata  DG REGIO - Directoratul General pentru Politica Regionala al
Comisiei Europene

12. Participarea la seminarul „Un contract global pentru schimbarea climatica”
13. Participarea la seminarul ALDE: „Cooperarea trans-frontaliera, imbunatatirea

dezvoltarii regionale si a coeziunii in Bulgaria, Romania si Ungaria”
14. Participarea la Salonul de Investitii Bruxelles
15. Participarea la Salonul de Turism dedicat persoanelor in varsta
16. Participarea la Al Doilea Forum Demografic European: Societati mai bune

pentru familii si oameni in varsta
17. Participarea la expozitia si seminarul cu tema Delta Dunarii la Parlamentul

European
18. Participarea la ARE Breakfast Briefing „Prioritati ale Adunarii Regiunilor

Europene pentru anul 2009”

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURES
Biroul Relatii internationale

Reprezentanta CJ MM la Bruxelles



1. Preg tirea evenimentului OPEN DAYS 2008

OPEN DAYS 2008 - S pt mâna european  a regiunilor si ora elor

In perioada 6 - 9 octombrie 2008 s-a desf urat la Bruxelles
manifestarea anual  de anvergur „S pt mâna european  a
regiunilor i ora elor – Open Days”.

Acest eveniment, organizat de c tre Comitetul Regiunilor i Direc ia
General  pentru Politica Regional  a Comisiei Europene, reprezint

cea mai important  reuniune, la nivelul Uniunii Europene, a factorilor de decizie,
exper ilor, reprezentan ilor mediului de afaceri i ai societ ii civile din sectorul politicilor
regionale.

A asea edi ie a manifest rilor Open Days a fost organizat  sub titlul generic „Regiunile
i ora ele într-o lume a provoc rilor”, cele 217 regiuni si ora e participante fiind grupate

in 22 de consor ii tematice (numite generic conglomerate). Programul a inclus dou
componente principale: seminarii organizate in Bruxelles i evenimente locale în fiecare
regiune reprezentat .

Scopul acestui eveniment este unul multiplu: în primul rând sa aduc  împreuna
reprezentan ii politici, deciden ii, exper ii si practicienii in politica regional
precum i factorii interesa i din domeniile bancar, afaceri, societate civil , mediul
academic, institu ii europene i media în vederea discut rii provoc rilor comune
pentru regiunile si ora ele europene si pentru a dezbate pe marginea diferitelor
solu ii. In al doilea rând, reprezint  o platforma pentru dezvoltarea capacit ilor
celor implica i in implementarea politicii de coeziune europene si in managerizarea
instrumentelor ei financiare. In al treilea rând, evenimentul dore te sa faciliteze
cooperarea si crearea unor re ele intre regiuni si/sau ora e pe baza bunelor
practici in domeniul dezvolt rii regionale. Si nu in ultimul rând, ofer  oportunitatea
unor dezbateri pe marginea viitorului politicii de coeziune a Uniunii Europene intr-
un context mai larg, cu implicare celor mai recente cercet ri si puncte de vedere
din partea tarilor si organiza iilor interna ionale.

Consiliul Jude ean Maramures a fost invitat sa participe la evenimentele OPEN
DAYS 2008. In cadrul acestei manifestari, in data de 8 Octombrie 2008, la sediul regiunii
Kent din Bruxelles, a avut loc intalnirea pe teme de turism intitulata „Inovatii in turism-
Impartasirea de experiente”, unde Maramuresul a fost singura regiune din Romania care
a participat, alaturi de regiuni din Grecia, Slovenia, Lituania, Letonia, Estonia si Bulgaria.

Maramuresul a fost reprezentat de Dna. Ioana Tripon, directorul Centrului
Judetean de Informare Turistica MaramuresInfoTurism, care a vorbit auditorilor despre



„Promovarea valorilor traditionale intr-un mod sustenabil”, prezentare ce a atras la final
numeroase propuneri de colaborare.

In urma acestei manifestari, pe parcursul intregii luni octombrie, OPEN DAYS se
descentralizeaza, iar din cele 230 de evenimente locale menite sa suscite dezbateri si sa
provoace la dialog pe tema „Europa in regiunea noastra”, Romania gazduieste 9 astfel
de evenimente locale.

În perioada premerg toare evenimentului propriu-zis am participat la întâlniri cu
partenerii în cadrul conglomeratului, la sediul coordonatorului i sediul Comitetului
Regiunilor în vederea definitiv rii chestiunilor organizatorice i de con inut, precum:

- programul evenimentului;
- înregistr ri suplimentare pentru workshop;
- asigurarea catering-ului pentru participan ii la workshop;
- persoanele desemnate s  se ocupe de primirea invita ilor;
- stabilirea i preg tirea con inutului mapelor care urmau s  fie puse la

dispozi ia participan ilor la seminar;
- primirea i distribuirea în rândul partenerilor a materialelor de promovare

din partea organizatorilor (pliante, bro ura „Europa în regiunea noastr ”,
postere ale evenimentului).

2. Întâlnire cu reprezentantul re elei Partenalia

În data de 26 septembrie a avut aloc la sediul UNCJR Bruxelles o
prezentare a re elei Partenalia, prezentare realizat  de dna Nuria
TELLO, Coordonator Partenalia.

Partenalia este o retea europeana de autoritati publice creata in
1993 si care reuneste 22 de administratii publice din 6 tari
europene. (Spania-10, Italia-3, Portugalia-1, Franta-5, Belgia-2,
Olanda-1 si 2 Observatori). De la crearea acesteia re eaua
Partenalia a încercat sa reprezinte cu succes interesele la nivel

european administra iilor locale de nivel NUTS III i a devenit o platform  important  de
schimburi de experien i inovare de nivel transna ional.

Scopul acestei asociatii:
- schimburi de bune practici
- proiecte transnationale
- organizarea in parteneriat a unor conferinte si seminarii pe teme de interes comun



Ce ofera PARTENALIA?
- grupuri de lucru (e-governement, cultura, actiune sociala si sanatate, etc)
- proiecte in parteneriat
- training
- conferinte transnationale
- publicatii
- diseminarea, conceperea si dezvoltarea proiectelor europene
- consultanta din partea Comisiei Europene

Rezultate:
- cofinantare “Active European Citizens”
- Declaratia de la Caceras

Ca obiective viitoare:
- Realizarea unui Plan strategic 2009-2013
- Interreg IVC
- TAIEX

Modalitati de lucru ale PARTENALIA:
- Comisii de lucru formate din alesi si tehnicieni
- Adunarea generala
- Secretariatul executiv

Cotizatia anuala a membrilor Partenalia este 2500 euro.
Ca locatie s-a ales Bruxelles deoarece contactele sunt mult mai facile, informatia se
obtine mai usor, exista o mai mare vizibilitate, parteneri mai usor de gasit, diseminarea
accesibila.
www.partenalia.eu; partenalia.bxl@skynet.be
Avenue des Arts, 3-4-5; Bruxelles

3. Reuniune cu reprezentan ii ELISAN

ELISAN- Re eaua European  pentru Incluziune si Ac iune Social  Local  este o
asocia ie f  scop lucrativ cu voca ie interna ional , care reune te 1011 de ora e, care
reprezint  22 294 483 de cet eni ai Uniunii Europene.

La baza înfiin rii sale st  UNCCAS- Uniunea Na ional  a Centrelor Comunale de
Ac iune Social  din Fran a.

Principalele obiective ale acestei asocia ii sunt:
- schimburi de idei i bune practici privind instrumentele financiare europene,

viitoarele reglement ri ale serviciilor, planuri na ionale de ac iune pentru
incluziune etc;

- îmbun irea r spunsurilor la problemele sociale printr-o munca în re ea si un
studiu colectiv comparativ al experien elor din Europa;

- intervenirea in politicile sociale europene.

Teme de lucru:
- copil-familie
- inser ie prin economie, incluziune social
- persoane vârstnice- cu handicap
- politica sociala legata de locuin e
- probleme urbane, refugia i, drept de azil
- s tate etc

http://www.partenalia.eu
mailto:partenalia.bxl@skynet.be


Structura:
Asocia ia func ioneaz  in 4 colegii, dup  cum urmeaz :

- Colegiul 1: Colectivit i locale/teritoriale europene i centre sau organisme
publice îns rcinate cu ac iunea social  local

- Colegiul 2: Grup ri/ asocia ii de colectivit i sau de ale i locali/teritoriali, a c ror
activitate este legat  de sectorul social

- Colegiul 3: Profesioni ti ai sectorului social. Acest colegiu, compus din persoane
fizice, are rol consultativ;

- Colegiul 4: Grup ri/ asocia ii europene sau organisme interna ionale ale c ror
activit i sunt legate de sectorul social. Acest colegiu are statutul de observator.

Instan ele ELISAN care pun in aplicare planurile de ac iune si deciziile re elei sunt:
- Consiliul de administra ie care este compus dintr-un reprezentant al fiec rei ri

membre a UE. Pre edintele este ales de c tre Adunarea General  pe un mandat
de 3 ani

- Un birou executiv
- Un comitet director

Membrii ELISAN pot face parte din patru categorii:

1. Autorit i europene locale sau teritoriale i birourile acestora sau organisme
publice care desf oar  activit i în domeniul ac iunilor sociale;

2. Grupuri ale autorit ilor teritoriale care au leg tur  sau desf oare activit i în
domeniul social;

3. Profesioni ti care lucreaz  în sectorul social;
4. Grupuri europene sau organiza ii interna ionale implicate în activit i care au

leg tur  cu sectorul social ace tia având calitatea de observatori.

Prin decizia Adun rii Generale constitutive din 28 ianuarie 2008, suma cotiza iei a
fost fixata la 50 euro/ an.

Informa ii suplimentare i înscriere on-line:
www.elisan.eu
europe@ elisan.eu
Tel: + 33 3 20 28 07 50; Fax: + 33 3 20 28 07 51

4. Vizit  de lucru la  sediul societ ii Bruxelles – Propreté, centrul de
colectare i reciclare a de eurilor al regiunii Bruxelles Capital

Societatea Bruxelles Proprete a fost creat  pe
principiul parteneriatului public- privat, partenerii
priva i fiind firme din domeniile care utilizeaz
de eurile ca materii prime. Majoritatea capitalului
este de inut de ora ul Bruxelles.
- Bruxelles – Propreté  este o societate public

aflat  sub autoritatea direct  a guvernului
Regiunii Bruxelles – Capital. Pe lâng  aceasta
exist  înc  3 mai operatori, priva i;

- în cadrul companiei în prezent lucreaz
aproximativ un num r de 2000 de angaja i i are

în dotare 476 vehicule;
- are 8 depozite r spândite în toat  regiune i anume: Berchem,  Buda, Garage central,

Molenbeek, N.O.H., Rectangle,  Schaerbeek,  Triomphe;

http://www.elisan.eu


- capacitatea depozitului este de 550.000 tone la o popula ie de 1.200.000;
- în regiunea Bruxelles colectarea selectiv  a demarat în anul 1992 pentru 4 comune din

totalul de 19 cât num  regiunea;
- începând cu anul 1998 colectarea selectiv  a cuprins toate cele 19 comune (sectoare

ale Bruxelles-ului).

Colectarea selectiv  a de eurilor de la popula ia i agen ii economici din regiunea
Bruxelles a fost introdus  treptat, începând din anul 1992, func ionând optim din  1998.
Un accent important s-a pus pe campania de informare a cet enilor asupra
importan ei colect rii selective a de eurilor la generatorii primari. În acest sens, au fost
întreprinse ac iuni sus inute i concertate, care au vizat toate segmentele popula iei din
Bruxelles, cu accent în primul rând pe popula ia tân , în coli, prin intermediul
materialelor de informare, difuzate  pe diferite canale media, în cadrul campaniilor de
informare succesive desf urate. Este de men ionat faptul c  aceast  campanie de
informare continu i în prezent, fiind considerat  cheia succesului colect rii selective a
de eurilor.

Colectarea selectiv  a de eurilor se face pe baz  de voluntariat, cet enii ajungând în
urma acestor campanii s  con tientizeze aceasta realitate ca pe o îndatorire civic ,
nefiind aplicat  nici o m sur  de coerci ie ori de sanc ionare a celor care nu se
conformeaz  recomand rilor.

COLECTAREA DE EURILOR PE FRAC II
Colectarea de eurilor în Bruxelles se face pe mai multe frac ii, pe urm toarele

coduri de culoare:

1. frac ia recuperabil -reciclabil -refolosibil
1.1 subfrac ia albastr  - peturi, cutii de aluminiu i alte cutii de conserve, ambalaje

multistrat (plastic, aluminiu, carton) de tip Tetra-pack.
1.2   subfrac ia galben  - hârtie si carton,
1.3   subfrac ia sticl – sticla incolor i sticla colorat

2. frac ia verde (biodegradabil ) -  de euri de gradin  (crengi, frunze, iarb , etc) din
care se ob ine compostul
3. frac ia alb  (de euri neselectate) – provenite din gospod riile casnice, alimenta ie
public , comer , etc

Pentru fiecare frac ie de de euri exist  containere, pubele i saci personalizate pe
codurile de culoare respective, cet enii selectând de eurile în recipientele
corespunz toare înaintea arunc rii. Datorit  costurilor mari pe care le-ar presupune, în
afara recipientelor pentru colectarea sticlei, sacii i pubelele nu sunt oferite gratuit de

tre societatea Bruxelles Proprete, ci  se achizi ioneaz  de c tre locuitori din magazine.

Containere pentru colectarea sticlei albe i colorate, amplasate în cvartalele locuibile, de
obicei la intersec ii, pie e, parcuri.

COLECTAREA I VALORIFICAREA DE EURILOR RECUPERABILE

Regia de salubritate Bruxelles Proprete colecteaz  de eurile în autogunoiere
compactoare, s pt mânal, dup  un program bine definit, fiec rei frac ii revenindu-i o
anumit  zi a s pt mânii.

Frac iile albastr , galben i sticl , dup  colectare sunt duse la sta ia de reciclare a
companiei unde sunt supuse la o triere final  la band  apoi sunt m run ite sau presate i
compactate sub form  de balo i. În aceast  form , produsele recuperate sunt
comercializate celor care le recicleaz , în diferite ri din Europa sau Asia. Principalele



produse recuperate sunt: hârtia, cartonul, sticla, pet-urile, plastic de alt tip, metalul,
carcasele de televizoare, etc.

Frac ia alb  - de euri neselectate, dup  colectare este dus  direct la incineratorul de
lâng  Bruxelles unde sunt incinerate în totalitate, energia rezultat  în urma arderii fiind
utilizat  la cogenerare de energie electric  - 5% din energia produs  în regiunea
Bruxelles se ob ine din incinerarea de eurilor.

Frac ia verde - Din 2002 se realizeaz i colectarea de eurilor biodegradabile, în
special de eurile verzi, de bun  calitate, provenite din
între inerea parcurilor, gradinilor, cur ilor (20.000
tone/an), din care se ob ine compost, într-o sta ie
special  din cadrul companiei de salubritate Bruxelles
Proprete i care ulterior se comercializeaz .

Se inten ioneaz  ca în viitorul apropiat, actuala sta ia
de compost s  fie înlocuit  cu alta, mai modern ,
care va capta energia termic  care se degaj  în
timpul procesului de degradare biologic  a materiei
prime, c ldura rezultat  în timpul procesului
tehnologic fiind apoi utilizat  la asigurarea energiei

termice la aproximativ 8.000 de locuin e din Bruxelles. Valoarea investi iei se va ridica la
aproximativ 20 M Euro i va fi f cut  de c tre municipalitatea Bruxelles.

Centrul de de euri al regiunii Bruxelles mai are i o rampa cu containere unde particularii
pot aduce de eurile mari sau de tip special (mobilier vechi, electrocasnice stricate, cutii
mari de carton, moloz rezultat în urma lucr rilor de amenajare a locuin ei, lemn, etc.).
Exist  câte un container pentru fiecare tip de de eu. Dup  colectare i aceste de euri
vor intra într-un proces de recuperare. De eurile electrice, electrocasnice, electronice,
uleiurile uzate, cele toxice, se colecteaz  de asemenea în centre specifice, unde se
valorific  orice component  refolosibil .

Mai multe informa ii: www.bruxelles-propete.be

5. Reuniune cu Ambasadorul Romaniei in Regatul Belgiei,
Excelenta Sa Ovidiu DRANGA si Presedintii Consiliilor Judetene din Romania

                             7 octombrie 2008, 11h30- Biroul UNCJR Bruxelles

Din partea Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei au participat:
- Excelenta Sa, Ambasadorul Ovidiu DRANGA
- Consilier economic, dl Mugur POPOVICI

Au fost prezenti de asemenea, Presedintii Consiliilor Judetene din judetele: Bacau,
Botosani, Caras-Severin, Gorj, Mehedinti, Neamt, Prahova, Timis, Tulcea si Vrancea,
precum si reprezentantii judetelor in Biroul UNCJR Bruxelles.

Intalnirea a avut ca scop dezvoltarea relatiilor de colaborare intre Romania si Belgia. In
acest sens, Excelenta Sa, Ambasadorul Ovidiu DRANGA a propus identificarea
domeniilor de cooperare unde se doresc parteneriate cu entitatile locale si regionale din
Belgia, care manifesta un interes deosebit fata de relatia cu Romania, dar care pana in
momentul de fata nu s-au concentrat decat la nivelul parteneriatului cu Asociatia
“Villages Roumaines”.

http://www.bruxelles-propete.be


Excelenta Sa a propus ca posibile domenii de cooperare urmatoarele:
1. transporturi si logistica;  (la Liege se realizeaza cel mai mare pol logistic

European-transfer de expertiza; la Brugge este cel mai mare parc eolian in care
dezvolta 5 concerne)

2. energie regenerabila (eoliana, solara)
3. turism (infratiri intre localitati)
4. administratie locala: pregatire, instruire, transfer de expertize, imbunatatirea

managementului la nivel local
5. financiar-bancar (evolutii macro, eventuale investitii, micro-finantari ale IMM-urilor)

Reprezentantii Consiliilor Judetene si-au manifestat urmatoarele puncte de vedere:
- Prahova: saptamana viitoare va semna realizarea parcului industrial romano-

belgian, cu o investitie de 185 mil Euro si cu crearea a 8000 locuri de munca. De
asemenea sunt interesati de dezvoltarea pe domeniul Biomasei cu parteneri din
Belgia.

- Neamt: manifesta interes pentru dezvoltarea parteneriatelor pe turism si
adreseaza o invitatie catre reprezentantii din localitatea SPA in judetul Neamt
pentru a initia posibilitatea unei cooperari in acest domeniu.

- Caras-Severin: Doreste dezvoltarea unui port la Moldova Noua. Au un proiect cu
belgienii la realizarea unui SF pentru o zona miniera.

- Mehedinti: Este interesat de eficientizarea si maximizarea potentialului economic
si turistic in judet, precum si de un terminal pentru deseuri si un parc industrial de
40 ha.

- Gorj: Domeniile de interes sunt administratie locala, potentialul balnear si
utilizarea energiei regenerabile;

- Tulcea: Considera prioritare domeniile turismului (Delta Dunarii) si energia
regenerabila;

- Timis: este interesat de cooperarile bilaterale in domeniul adminsitratiei locale si
accentueaza importanta colaborarii cu Ambasada Romaniei in Belgia.

In finalul intalnirii, Excelenta Sa a propus realizarea unui program de intalniri ale
judetelor din Romania cu omologii lor din Belgia, in cadrul unor misiuni de 4-5 zile. Se
asteapta sugestii din partea judetelor pentru diferite perioade. Intalnirile pot fi pe diverse
domenii: reuniuni academice, economice, targuri pe plan local- ex: Zilele Argesului in
Belgia.

In luna aprilie a anului 2009 va avea loc vizita Regelui Belgiei in Romania. In luna
dinaintea vizitei in Romania, se doreste organizarea unei suite de actiuni la Bruxelles
(seminarii, intalniri, specatacole, concerte, standuri cu produse traditionale in Grand-
Place, etc) la care judetele romanesti sunt rugate sa se implice.

In anul 2010, sem al II-lea, Belgiei ii revine Presedintia Uniunii Europene, fapt pentru
care se doreste de asemenea implicarea Romaniei in diferite activitati cu caracter
economico-social.



\

6. Întâlnire cu reprezentantul firmei Eurodite

Întâlnirea a fost organizat  de Biroul UNCJR Bruxelles, din partea firmei Eurodite fiind
prezent dl  Joep de Roo.

EURODITE – companie interna ional  de consultan
care activeaz  în rela ia cu statele europene.
Domeniul principal de activitate îl reprezint  serviciile
de consultan  în vederea elabor rii strategiilor de
dezvoltare economico-social i a proiectelor ce
contribuie la dezvoltarea regional .

Experien a EURODITE:
- dezvoltarea, implementarea, finan area i management;
- identificarea surselor de finan are publice i private;
- proiecte de dezvoltare strategic ;
- proiecte de accesare a fondurilor europene;
- proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri i stimularea investi iilor.

Activit ile de consultan  se bazeaz  pe sprijin în dezvoltarea autorit ilor locale i
regionale în contextul european fiind creat  o agend  de dezvoltare care permite
municipalit ilor i jude elor s  se dezvolte pas cu pas cu rezultate concrete.

Reprezentan ii jude elor din România au f cut o prezentare a principalelor proiecte i
strategii realizate sau aflate în curs de elaborare, în contextul interesului manifestat de
Eurodite de a se implica în activitatea de consultan  la nivel local. Firma prezent , care
are o filial i în Bucure ti, are deja dou  proiecte de succes în România, respectiv:

- Strategia de dezvoltare socio – economic  a Prim riei din Ia i 2007 – 2013
(sub titulatura: „Orizont 2020: Ia i, ora ul inspira iei”);

- Strategia de turism a jude ului Hunedoara (sub titulatura: „Hunedoara: c tre o
experien  unic ”)

Au fost date ca exemple, proiecte de succes ale firmei Eurodite din alte ri, cum ar fi
unul în Bulgaria, în care Eurodite a acordat consultan  unui consor iu olandez cu privire
la dezvoltarea unui proiect pe agricultur , care a avut ca rezultat:



- investi ii regionale de 65 mil euro;
- 100 HA sere;
- 30MW de energie verde
- 500 locuri de munc

Principiile firmei Eurodite, expuse de dl Joep de Roo, „vizeaz  beneficiul autorit ilor
publice” prin:

- Consultan a la nivel politic în acord cu situa ia local ;
- Generarea de idei în contextul realit ilor locale i în strâns  concordan  cu

politicile Uniunii Europene;
- Promovarea de proiecte eligibile pentru fondurile europene;
- G sirea de investitori de talie interna ional  pentru sus inerea anumitor

proiecte;
- Optimizarea oportunit ilor de finan are, absorb ia maxim  de fonduri care s

genereze cre tere durabil i beneficii la nivelul electoratului.

7. Participarea la seminarul cu tema „Aplicarea modelelor performante de
cre tere a capacit ii administrative i de dezvoltare regional  în Uniunea
European  - Un model adecvat realit ii române ti”

Delega ia român  a Grupului Socialist din
Parlamentul European împreun  cu Biroul UNCJR
Bruxelles au organizat, în incinta  Parlamentului
European, în data de 15 octombrie 2008,
seminarul cu tema “Aplicarea modelelor
performante de cre tere a capacit ii
administrative i de dezvoltare regional  în
Uniunea European  - Un model adecvat realit ii
române ti”.

A fost organizat un stand de prezentare a
jude elor în care al turi de membrii Agen iei Na ionale de Turism din Bruxelles au fost i
reprezentan ii jude elor prezen i la întâlnire.

Exper i ai domeniului i deputa i europeni din Fran a, Spania i Polonia au exprimat
opinii despre cum poate reforma administra iei publice s  conduc  la absorb ia mai
eficient i strategic  de fonduri, despre cum politicile na ionale sprijin  strategiile
europene pentru o mai bun  coeziune la nivel regional. La eveniment au avut contribu ii
i reprezentan i ai Comisiei Europene, ai Asocia iei Municipiilor din România (AMR), ai

Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene (UNCJ), precum i ai Reprezentan ei României
pe lâng  UE.

“Devine evident cât de necesare sunt, pentru o absorb ie eficient  a fondurilor europene,
stabilitatea, sprijinul bipartizan i preg tirea celor care gestioneaz  aceste fonduri.
Trebuie s  lans m o reform  serioas  în România i s  ne îndrept m spre un model
strategic care s  reziste mai multe cicluri electorale i nu spre unul destinat unei
perioade infime de timp”, a declarat europarlamentarul PSD Victor Bo tinaru, membru al
Comisiei pentru dezvoltare regional  a Parlamentului European.

Potrivit vorbitorilor, trebuie s  ne mi m rapid pentru c  pierdem timp esen ial, care ar
trebui folosit pentru trecerea de la dimensiunea cantitativ  la cea calitativ  în ceea ce
prive te maximizarea impactului fondurilor. Concret, dup  cum arat  experien a altor



state membre, dac  nu facem planurile necesare din timp, exist  riscul de a nu avea o
absorb ie satisf toare a fondurilor europene, una care s  înl ture cât se poate de
repede discrepan ele economice dintre regiunile din România i celelalte regiuni
europene.

8. Participarea la seminarul cu tema „Reforma European  – Mai aproape de
cet eni prin înt rirea Autorit ilor Locale”

Loca ie: Comitetul Regiunilor, Rue Belliard -101, Room JDE 52, B-1040, Brussels.

La seminar au fost prezentate opinii în ceea ce prive te reformele europene. Dr. Gerhard
Sthal, Secretarulul General al Comitetului Regiunilor, spunea c  Europa are nevoie de
reforme în a a fel încât s  fie mai aproape de cet eni în viitor prin asigurarea unei bune
guvern ri locale. Uniunea European  trebuie s  fac  fa  multor schimb ri: pozi ionarea
Europei în competi ia global , g sirea solu iilor pentru probleme cum ar fi schimbarea
climei, asigurarea  securit ii interne i externe.

Pentru o guvernare local  de succes i care s  r spund  nevoilor cet enilor trebuie s
fie respectat principiul cooper rii echitabile la toate nivelele democratice.

În continuare a fost dat exemplul Germanie, ora ele i municipalit ile germane urm rind
 r spund  la urm toarele aspecte pentru o reform  european  de succes:

1. Implementarea reformei Tratatului de la Lisabona.
Tratatul de la Lisabona va permite autorit ilor locale de a juca un rol important în UE, i
va îmbun ii oportunit ile de a participa la procesul de integrare a Europei.

2. Asigurarea dreptului de guvernare local .
În contextul actual se poate observa o cre tere a Europeniz rii activit ilor guvernelor
locale i deci o Europenizare a realit ii vie ii locale a cet enilor. Dreptul guvern rii
locale trebuie adus în Europa. Multe din obiectivele politicii nu pot fi implementate f
acordul autorit ilor locale. Autorit ile locale trebuie s  fie recunoscute ca parteneri
valoro i în Europa. Trebuie s  fie implicate în problemele UE atât la Brussels cât i
Strasbourg.

3. Acordarea importan ei cuvenite principiului subsidiarit ii.
UE este invitat  s  acorde o importan  deosebit  principiului subsidiarit ii, prin care
statele membre, regiunile i autorit ile locale sunt nevoite s  fac  fa  individual
responsabilit ilor i scopului lor. Autorit ile locale singure nu pot i nu vor rezolva
problemele europene de unele singure, dar Europa trebuie s  reglementeze problemele
la nivel local.

4. Respectarea puterilor locale
Serviciile locale pentru interesele generale la nivel central al cet enilor, a societ ii i
economiei. Statele membre, autorit ile locale i regionale au definit i organizat
serviciile interesului lor general. Europa are nevoie de o economie de pia  social  cu
regiuni puternice i autorit i locale capabile s  ac ioneze.

9. Organizare seminarul cu tema „Europa cunoa terii prin tiin i
tehnologie în regiunea mea”



Biroul UNCJR de la Bruxelles si Oficiul Roman
pentru tiin i Tehnologie (ROST) de la
Bruxelles a organizat o reuniune privind
tematicile de interes regional in cadrul celui de-al
7-lea Program Cadru pentru cercetare si
dezvoltare.

Programul Cadru 7 dezvolt  noi axe în
maximizarea poten ialului de cercetare în
regiunile europene prin activit i bazate pe
excelen a tiin ific  în coordonare cu politica
Uniunii Europene.

Scopul programului este de a realiza re ele transna ionale între regiuni pentru a se folosi
la maximum capacit ile de cercetare i de a le face capabile sa absoarb  fonduri  si de
a î i stabili clustere de cercetare, prin asocierea între centrele de cercetare, întreprinderi
i autorit i regionale.

Dna Iulia Mihail, Director al Biroului Roman de tiin i Tehnologie (ROST)  a prezentat
cele 3 direc ii alte Programului Cadru 7:

- Analiza - studii si exerci ii folosite pentru a identifica parcursul dezvolt rii
clusterelor;

- Mentoring - parteneriate între regiuni tehnologice avansate si cele mai pu in
avansate pentru a identifica cele mai bune practici care s  conduc  la
dezvoltarea clusterelor;

- Integrare - parteneriate transregionale între centre de cercetare private i
publice pentru a se g si strategii i maximiza investi iile in dezvoltarea
tehnologica la orice nivel.

Cele patru programe specifice mari ale FP7 sunt:

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

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

Ø “Oameni”, care vizeaz  cre terea cantitativ i calitativ  turilor de cercetare,
sprijinirea IMM, dezvoltarea unor “regiuni bazate pe cunoa tere”.

Ø Înt rirea “Institutelor de cercetare comune” (Joint Research Centers – JRC) care
au ca scop furnizarea de “servicii tiin ifice” statelor membre i Comisiei
Europene.

Programul constituie, al turi de alte reforme prev zute a se petrece la nivel na ional i
european, una dintre ini iativele menite s  transpun  în via  obiectivul stabilit de efii de
stat în anul 2000 la Lisabona, de transformare a UE în 2010 în “cea mai dinamic i
competitiv  economie bazat  pe cunoa tere”.

Bugetul pentru “Regiunile cunoa terii” este de 16 milioane euro



Data limit  a depunerii candidaturilor este 27 ianuarie 2009, orele 17.00, ora Bruxelles-
ului.

Detalii, ghidurile aplican ilor i programul de lucru se reg sesc la adresa:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Informa ii suplimentare: www.ancs.ro

10. Participare la Seminarul "Tehnologia ca un instrument al inova iilor
Sociale" - Programul East Finland

Loca ie: Scotland House Conference Centre, Rond-Point Schuman 6, B-1040 Brussels

În cadrul seminarului din data de 28 octombrie 2008 a fost expus Programul East
Finland parte a Programului Comisiei Europene al Ac iunilor de Inovare, ac iuni finan ate
de Fondul European de Dezvoltare Regional .

Ac iunile Programului East Finland se îndreapt  c tre sprijinirea dezvolt rii regionale prin
promovarea tehnologiilor inovative în zonele slab populate i rurale. Programul are un
buget de 3,5milioane euro din care Comisia European  contribuie cu 2 milioane, iar
statul 800.000 euro, i actorii implica i cu 750.000 euro. Autoritatea responsabil  în
managementul programului a fost Consiliul Regional Karelia de Nord. Au fost finan ate
15 proiecte, ele fiind implementate de autorit ile locale i municipale, organiza ii, colegii,
universit i i companii. Forumurile regionale i locale au avut o importan  deosebit
asigurând un instrument practic de informare, comunicare i rela ionare. Cooperarea
interna ional i rela ionarea au jucat un rol semnificant în implementarea Programului.

În cadrul discu iilor purtate cu dl. Risto Poutiainen, Directorul Consiliului Regional Nord
Karelia mi s-a expus programul de lucru pe care acesta îl va desf ura în România pe o
perioad  de 4 luni în domeniul educa iei prin care va încerca s  aduc  mijloace inovative
de dezvoltare i eficientizare a sistemului educa ional, de asemenea de exemplificare a
bunelor practici în domeniu din Finlanda, cunoscut fiind faptul c  în Finlanda rata
analfabetismului este 0. Cu aceast  ocazie am lansat invita ia de a vizita i jude ul
Maramures cu scopul unei viitoare colabor ri.

Contact:
East Finland EU Office
Scotland House, 9th floor
Rond-Point Schuman, 6
B-1040 Brussels
Email: eastfinland@eastfinland.eu, risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi
Fax. +32 2 282 83 73

11. Participarea la sesiunea de formare pe domeniul fondurilor structurale –
organizata  DG REGIO - Directoratul General pentru Politica Regionala al
Comisiei Europene

In perioada 5-7 noiembrie 2008 a avut loc la sediul UNCJR Bruxelles sesiunea de
formare pe domeniul fondurilor structurale – organizata  DG REGIO sustinuta de dna
Aura Raducu, ofiter DG Regio la Comisia Europeana.

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://www.ancs.ro
mailto:eastfinland@eastfinland.eu
mailto:risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi


Misiunea  Directoratului General pentru
Politica Regionala a Comisiei
Europene este de a intari coeziunea
economica, sociala si teritoriala in
vederea reducerii disparitatilor intre
nivelele de dezvoltare ale regiunilor din
statele membre UE. Politica regionala
reprezinta astfel o expresie a
solidaritatii si cresterii competitivitatii in
intreaga Uniune Europeana.

Prezentarea Dnei. Raducu Aura, ofiter
DG Regio la Comisia Europeana a debutat cu contextul in care se afla Romania, printre
celelalte tari membre ale UE, privind politica si instrumentele de dezvoltare socio-
economica pe perioada 2007-2013, axate pe utilizarea fondurilor: Fondul European de
Dezvoltare Regionala (ERDF), Fondul Social European (ESF) si Fondul de Coeziune
(CF).

Conceputa ca o politica a solidaritatii la nivel european, politica de coeziune se bazeaza,
in principal, pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul
comunitar realizat prin contributia statelor membre catre regiunile si grupurile sociale mai
putin prospere, astfel Romania beneficiind de 19 miliarde euro.

Pentru atingerea obiectivelor politicii agricole si dezvoltarii rurale, respectiv:
• cresterea productivitatii agricole prin promovarea progresului tehnic si asigurarea

dezvoltarii rationale a productiei precum si utilizarea optima a factorilor de
productie, in special a fortei de munca,

• asigurarea unui nivel de viata adecvat pentru populatie,
• stabilizarea pietelor,
• asigurarea disponibilitatii ofertei,
• luarea masurilor pentru ca acestea sa ajunga la consumator cu preturi rezonabile,

 Romania are posibilitatea sa utilizeze doua scheme de imprumuturi JEREMIE – pentru
IMM-uri si JASPER – asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte mari.

Aceasta a mentionat ca, prin proiectul JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-
Medium Enterprises), Guvernul Romaniei a alocat 100 milioane de euro din fondurile
structurale pentru IMM-urile din Romania, din care 65 milioane de euro pentru schemele
de garantare adresate IMM-urilor deja create, iar 35 milioane de euro-fonduri de capital
pentru IMM-urile nou create.

Proiectul JEREMIE este o initiativa a Bancii Europene de Investitii, prin Fondul European
de Investitii, si a Comisiei Europene, care permite alocarea de fonduri atat de la BEI, cat
si de la Uniunea Europeana pentru dezvoltarea IMM-urilor. Sumele sunt alocate de
guvernele statelor membre din fonduri structurale, insa nu sunt alocate direct
beneficiarilor, ci prin intermediari, respectiv banci sau fonduri de garantare. Si in cazul
Romaniei exista o autoritate de management, iar din octombrie 2008, un comitet de
investitii care supravegheaza modul in care sunt selectati intermediarii financiari.

JASPERS este o initiativa a Bancii Europene de Investitii, Comisia Europeana – DG
Regio si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Programul JASPERS este destinat proiectelor majore (de peste 25 milioane de euro in
domeniul mediului si peste 50 milioane de euro in alte domenii). Printre ariile de
interventie ale instrumentului JASPERS se numara si proiectele de eficienta energetica



si resurse regenerabile de energie, precum si proiectele din sectorul energetic cu
obiective de mediu.

JASPERS va functiona pe baza unui plan de actiune anual. Acesta va cuprinde prioritati
stabilite pe baza listei de proiecte majore propuse de statul membru. JASPERS este
implementat cu sprijinul unor experti ai DG Regio, BEI si BERD, incepand cu 2006.

JASPERS va oferi asistenta in anumite etape si domenii ale pregatirii proiectului, cum ar
fi:
- Imbunatatirea calitatii aplicatiilor.
- Analiza financiara-dezvoltarea unor modele financiare;
- Analiza capacitatii de cofinantare a statului/ beneficiarului;
- Parteneriatul public-privat;
- Probleme legate de ajutorul de stat;
- Evaluarea impactului asupra mediului;
- Dezvoltarea capacitatii tehnice si financiare a beneficiarului de a implementa proiectul
etc.

Au fost, de asemenea, prezentate Programele Operationale de care beneficiaza
Romania s-a continuat cu cateva elemente specifice legislatiei nationale in domeniu, si
cu mijloacele de accesare a fondurilor propuse de aceste programe. Si de asemenea ne-
au fost prezentate prioritatile PO de crestere a competitivitatii economice:

• un sistem productiv inovativ;
• competitivitate pentru inovare, dezvoltare tehnologica si cercetare;
• tehnologii de comunicare si informare atat in mediul privat cat si public;
• cresterea eficientei energiei dezvoltarea durabila a sistemului energiei;
• asistenta tehnica.

12. Participarea la seminarul „Un contract global pentru schimbarea
climatica”

In data de 11 Noiembrie 2008 am participat in la Parlamentul European la seminarul
„Un contract global pentru schimbarea climatica” organizat de Eco Social Forum.

Invitatii care au conferentiat la aceasta intalnire au fost:
a. Franz Fischler, Presedinte, Ecosocial Forum Europe
b. Stavros Dimas, Comisar EU pentru Mediu
c. Mogens Peter Carl, Reprezentant, Ministerul Francez al  Ecologiei,

Mediului si Dezvoltarii Durabile
d. Peter Kruse, Universitatea Bremen
e. Vittorio Prodi, Membru al Parlamentului European
f. Lord Nicholas Stern, London School of Economics, UK
g. Jo Leinen, Membru al Parlamentului European



Schimbarea climatica reprezinta o provocare fara precedent pentru societatea globala.
Aceasta va aduce cu sine riscuri pe scara larga asupra ecosistemelor si a societatii, iar
lupta in acest domeniu reprezinta o sarcina majora a sistemului economic mondial.

Schimbarea climatica este o chestiune curenta si poate duce la o crestere a temperaturii
medii globale de pana la 5 C pana la finalul secolului 21, aducand cu sine schimbari
majore ale climatelor globale si regionale, ale ecosistemelor si ale activitatilor antropice.
Impactele majore ale schimbarii climatice includ inundari ale zonelor de coasta si a celor
riviere, perioade intense de seceta si calamitati meteorologice. In general, tarile in curs
de dezvoltare sunt mult mai vulnerabile din acest punct de vedere. Schimbarile climatice
afecteaza in mod serios distributia mondiala a prosperitatii si astfel ridica intrebari in
legatura cu egalitatea sociala.

In istoria economiei, acumularea de capital fizic a mers mana in mana cu acumularea de
emisii de carbon din atmosfera. Astfel, provocarea economica a schimbarii climatice
consta in dezvoltarea unei paradigme de crestere care decupleaza cresterea emisiilor de
carbon de cresterea de capital prin instituirea unei taxe pe emisia de carbon, „drepturile
de poluare” putand fi tranzactionate pe piata

In vederea atenuarii fenomenului de incalzire globala au fost enuntate 4 directii
principale de dezvoltare:
Ø Eficienta energetica si inlocuirea carburantilor
Ø Captarea si stocarea carbonului
Ø Energiile regenerabile
Ø Energiile nucleare

13. Participarea la seminarul ALDE: „Cooperarea trans-frontaliera,
imbunatatirea dezvoltarii regionale si a coeziunii in Bulgaria, Romania si
Ungaria”

Seminarul s-a desfasurat tot in data de 11 noiembrie la Parlamentul European, avandu-i
ca invitati pe:

• Colin Wolfe, DG REGIO, Comisia Europeana
• Gabor Nemes, Membru al Bacs-Kiskun County
• Nikolay Petkov Nekovski, Vice-Primar, Mizia, Bulgaria
• Alina Amzica, Directoratul PHARE – Cooperarea Trans-frontaliera
• Gabor Velkey, Membru al Parlamentului Ungariei

Seminarul a avut drept tema principala cooperarea trans-frontaliera si imbunatatirea
dezvoltarii regionale si a coeziunii in Bulgaria, Romania si Ungaria. Evenimentul a fost
deschis de dl. Colin Wolfe, DG REGIO, Comisia Europeana, care a prezentat
cooperarea trans-frontaliera in Europa Centrala si de Est, precum si proiectele care au
fost realizate in acest domeniu.



Unul dintre acestea este Cooperarea Teritoriala Europeana, finantat de Fondul
European Regional de Dezvoltare (ERDF), care sustine programe de cooperare trans-
frontaliera, trans-nationala si inter-regionala (cu un buget de 8,7 miliarde Euro).
Activitatile finantate sunt cele care ajuta la scaderea impactului negativ ale frontierelor
sau care duc la cresterea cooperarii si a integrarii dintre partenerii care impartasesc „un
spatiu comun”.

Seminarul a continuat cu studiile de caz ale Bulgariei, Ungariei si Romaniei (care
deruleaza programe de cooperare trans-frontaliera cu Bulgaria, Ungaria si Serbia in
valoare de 560 milioane Euro si participa la Programul Transnational din Europa de Sud-
Est – 245 milioane Euro).

In continuare au fost prezentate exemple de proiecte din domeniul transportului, al
mediului, al economiei si a agriculturii din cele trei tari, cum este parteneriatul comun
roman-bulgar pentru dezvoltarea durabila a infrastructurii de acces trans-frontaliere,
referitor la identificarea si promovarea prioritatilor de dezvoltare a retelei de drumuri,
pentru a spori accesibilitatea si pentru a facilita traficul la frontiera.

14. Participarea la Salonul de investitii Bruxelles in perioada 21-22 noiembrie
2008

In perioada 21-22 noiembrie a avut loc la Bruxelles, in
pavilionul expozitional de la Heysel (zona Atomium)
evenimentul "International Days", eveniment care si-a
propus sa informeze vizitatorii in legatura cu oportunitatile
de afaceri in regiunile reprezentate.

Zilele Internationale au fost organizate in asociere cu
Golden Services fundatia VIW (Flandra in lume) si UFBE
(Uniunea Expatilor Belgieni vorbitori de franceza) si cu

sprijinul Camerei de Comert a Belgiei, UWE, AGORIA, Flanders Investment and Trade,
Club Diaspora, AWEX si Brussels Export. Evenimentul care s-a desfasurat pe in
perioada 21 – 22 noiembrie 2008 a atras in jur de 1500 de vizitatori.

Obiectivul evenimentului a fost acela de a furniza
informatii cu privire la oportunitatile de afaceri
internationale (demararea unei activitati economice,
noi zone de atractivitate, investitii, afaceri
internationale). Evenimentul s-a  axat pe doua
paliere: pe de o parte, conferinte de
prezentare/workshop-uri si, pe de alta, standuri de
reprezentare ale ambasadelor, organizatiilor
internationale si companiilor private.

Romania a fost reprezentata la acest eveniment cu un stand intitulat „Romania si
judetele sale” obtinut gratuit (in mod exceptional anul acesta) prin amabilitatea
Ambasadei Romaniei in Belgia, alaturi de care au fost reprezentantii judetelor
Maramures, Bacau, Prahova, Timis, Vrancea, Prahova, Tulcea si Mures. In cadrul
acestui stand au fost expuse materiale de prezentare ale judetului nostru, insa in special
cu continut de natura turistica si de prezentare generala.



Vizitatorii belgieni, olandezi, francezi si luxemburghezi s-au interesat despre
oportunitatile de a se implanta pe piata romaneasca, de a initia afaceri sau chiar de a
lucra in Romania, in domenii dintre cele mai diverse: agricultura, turism, tehnologia
informatiei, cercetare si tehnologie.

15. Participarea la Salonul de Turism dedicat persoanelor in varsta

In perioada 18 - 22 noiembrie 2008, in complexul expozitional Brussels Expo, a avut loc
manifestarea Zenith – viata activa dupa varsta de 50 de ani. Este o manifestare dedicata
exclusiv seniorilor (+ 50 ani) care a ajuns la cea de-a 15 edi ie si care a avut ca tema
principala armonia, sloganul manifestarii fiind „In armonie”. Organizatorii au catalogat
salonul ca inregistrand un real succes, prin prezenta celor 260 de expozanti si aprox
38.500 de vizitatori pe timpul celor 5 zile cat a durat evenimentul.

Salonul s-a desfasurat in doua dintre pavilioanele complexului expozitional iar expozantii
au fost grupati, dupa specificul ofertei si structura evenimentului in 5 zone de interes:
Timp liber si Turism, Drepturi & Finante, Sanatate, Frumusete&Forma fizica si in
premiera, zona dedicata Muncii & Societatii.

Succesul manifestarii s-a datorat indeosebi dinamismului expozantilor, “Zenith-ul”
permitand difuzarea unui evantai marit de informatii destinate specific populatiei de peste
50 de ani dar si faptului ca au loc diverse manifestari, conferinte (peste 60 in limbile
franceza si neerlandeza, pe parcursul celor 5 zile de desfasurare a evenimentului),
prezentari de moda, testari de diverse tehnologii etc.

16. Participarea la Al Doilea Forum Demografic European: Societati mai
bune pentru familii si oameni in varsta

Evenimentul s-a derulat in cadrul Comisiei Europene in data de 25 noiembrie 2008 si s-a
bucurat de prezenta urmatorilor invitati:

- Vladimir Spilda, Comisar pentru Forta de Munca, Probleme Sociale si Oportunitati
Egale

- Gilles de Robien, Ambasador pentru Promovarea Coeziunii Sociale, Franta
- Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Membru al Parlamentului European
- Wolfgang Lutz, Directorul Institutului Demografic din Viena, Austria
- Ilona Kickbusch, Presedinte al World Ageing and Generations Congress, St

Gallen, Elvetia
- Gosta Esping- Andersen, Profesor, Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona,

Spania

Forumul demografic s-a axat pe ideea crearii unei societati mai bune pentru familii si
pentru oamenii in varsta si s-a discutat modul in care statele membre s-au angajat in



realizarea unor politici de ameliorare si de imbunatatire a calitatii vietii de familie. Scopul
acestuia a fost sa le ofere participantilor informatii
complexe si concrete despre situatia demografica
actuala din Europa, precum si despre previziunile
viitoare.

S-a subliniat faptul ca imbatranirea demografica a
devenit o realitate a zilelor noastre, iar incepand cu
anul 2017 populatia activa va incepe sa se
imputineze, acest fapt avand efecte grave asupra
finantelor publice. Astfel, europenii trebuie sa se
mobilizeze si sa conlucreze pentru a realiza o
crestere si o reinnoire demografica.

Numarul persoanelor in varsta va creste intr-un ritm sustinut in urmatorii ani, datorita
cresterii sperantei de viata si mai ales datorita fenomenului de babyboom din anii '60. In
cadrul forumului s-a discutat pe marginea politicilor care pot fi realizate pentru a se
asigura faptul ca oamenii in varsta vor ramane membrii activi ai societatii cat mai mult
timp posibil si ca vor continua sa fie independenti.

Totodata s-au analizat si felul in care persoanele in varsta care nu se pot descurca
singure pot fi asistate intr-un mod in care sa le respecte demnitatea, fara ca acestia sa
devina o povara excesiva pentru familiile lor sau pentru societate.

Informatii suplimentare se regasesc si pe: www.ec.europa.eu/demographyforum

17. Participarea la expozitia si seminarul cu tema Delta Dunarii la
Parlamentul European

Delegatia romana la Grupul Socialist, impreuna cu delegatia liberala la Grupul ALDE
(Alianta Liberal Democrata pentru Europa), impreuna cu Administratia Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii au organizat la Parlamentul European un eveniment de promovare
a acestei zone protejate de mare importanta la nivel european si international.

Evenimentul a prezentat pentru prima data in cadrul
Parlamentului European atat caracterul unic al Deltei
Dunarii cat si modul in care aceasta regiune ar trebui
integrata in viitoarele proiecte de dezvoltare europeana.
Cu acest prilej o varietate de factori interesati de nivel
local, regional, national si ai UE s-au reunit pentru a
discuta situatia si perspectivele Deltei Dunarii. In plus
fata de participantii de nivel inalt ai Parlamentului
European, evenimentul a reunit Ministrii ai UE,

reprezentanti ai Presedentiei Frantei, ai Societatii Cousteau, ai Comisiei Europene, ai
unor  institutii relevante, ai ONG-urilor si ai sectorului privat.

Un castig deosebit al evenimentului este initierea unui premiu „Jacques Yves Cousteau”,
care va fi acordat in urmatorii ani, celui mai bun proiect de mediu dedicat  Deltei Dunarii si
de asemenea acceptarea de catre doamna Francine Cousteau, presedinte al Fundatiei
Cousteau, a misiunii de a deveni „un ambasador al Deltei Dunarii pe langa toate tarile
riverane Dunarii, pentru ca toata lumea sa se puna de acord asupra unui cadru legal
identic''.

http://www.ec.europa.eu/demographyforum


Evenimentul a cuprins:
- un vernisaj al expozitiei „Delta Dunarii: Un Patrimoniu European”, cu fotografii realizate

de domnul Daniel Petrescu, pe data de 2 decembrie
- un seminar Delta Dunarii: natura si durabilitate in Europa , pe data de 3 decembrie,

structurat pe 2 sectiuni:

1. Prima sesiune:  „Natura si viata: Intelegerea Deltei Dunarii si Unicitatii Mediului
sau a evidentiat importanta Deltei Dunarii dintr-o perspectiva stiintifica.
Prezentarile s-au focalizat pe patrimoniul natural al Deltei si biodiversitatea ei,
precum si pe patrimoniul cultural  reprezentat de oameni, traditii si ecoturism ca o
alternativa pentru dezvoltare durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
Sesiunea a fost deschisa de cuvantul Domnului Liviu Mihaiu - Guvernator RBDD
care a prezentat situatia actuala a Deltei Dunarii. Au fost mentionate problemele
existente precum poluarea industriala din amonte de Delta Dunarii, deseurile,
degradarea continua a  biodiversitatii  si supraexploatarea resurselor dar si pasii
realizati in beneficiul Deltei Dunarii precum: introducerea componentei de mediu in
politicile publice, implicarea Premierului si a Presedintelui, atat institutionala cat si
personala, in actiunile de protejare a deltei, adoptarea recenta a Regulamentului
Cadru de Urbanism pentru Delta Dunarii, aprobarea efectuarii programului de
reconstructie ecologica in  amenajari piscicole si agricole ce insumeaza peste 10
000 ha etc. Au sustinut prezentari specialisti si cercetatori in domeniu dintre care:
Prof. Dr. Angheluta Vadineanu- Universitatea Bucuresti, din cadrul Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunarii” Tulcea- Dr. ing. Mircea Staras,
Dr. Radu Suciu, Dr. Jenica Hanganu, biolog Mihai Marinov, Institutul de Cercetari
Eco-Muzeale Tulcea- Dr. Mihai Petrescu.

2. A  doua sesiune – „Provocari si
Perspective: Strategii de
dezvoltare regionala pentru
pastrarea Deltei Dunarii prin
durabilitate  a dezbatut
provocarile si perspectivele
inerente managementului
proiectelor sustinute de fonduri
Europene, precum si
administrarea zonelor protejate,
problemele si solutiile inovative
pentru programul de
reconstructie ecologica  si
impactul canalului Bastroe. O
atentie speciala a fost acordata
dezvoltarii infrastructurii in
regiune precum si rolului ONG-
urilor. Au sustinut discursuri si
prezentari: Silviu Stoica- Secretar



de stat Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Silvia-Adriana Ticau si Daciana
Sarbu- membri ai Parlamentului European, reprezentanti ai societatii civile: Ana
Maria Bogdan- ONG "Salvati Dunarea si Delta”, Christian Baumgartner-  Secretar
General "Prietenii Naturii International”.

3. La finalul acestor evenimente organizatorii  au convenit s  emit  o Declara ie
scris  pentru a marca direc ia prin care Parlamentul European trebuie s  se
implice în protejarea i promovarea Deltei Dun rii. Astfel, Comisiile pentru Mediu i
pentru Dezvoltare Regional  din Parlamentul European sunt invitate s  desf oare
o vizit  de constatare în Delta Dun rii, în cel mai scurt timp posibil. În acela i timp
i-a fost înaintat  lui Stavros Dimas, Comisar pentru Mediu, propunerea cre rii unui
grup de lucru dedicat bazinului hidrologic al Dun rii. Acest grup de lucru va trebui

 elaboreze i s  implementeze un set de m suri sub autoritatea Comisiei
Europene pentru a stopa poluarea i pentru a proteja flora i fauna Deltei Dun rii.

18. Participarea la ARE Breakfast Briefing „Prioritati ale Adunarii Regiunilor
Europene pentru anul 2009”

In cadrul intalnirii din data 9 decembrie 2008, desfasurata
la sediul organizatiei din Bruxelles, au fost trecute in
revista principalele activitati desfasurate pe parcursul
anului 2008 in cadrul comisiilor de specialitate precum si
directiile ce doresc a fi urmate in anul care urmeaza.

Documentele prezentate reprezinta sinteza planurilor de activitate si prioritatilor de
actiune votate in cadrul Adunarii Generale a ARE din Tampere, Finlanda.

Astfel, Comisia pentru Afaceri Institutionale va avea
urmatoarele obiective pe parcursul anului 2009:

- Asistarea regiunilor in imbunatatirea procesului
de intelegere a valorilor Uniunii Europene
pentru cetatenii sai;

- Promovarea unor guvernari regionale
inovative, participative si integrate

- Asigurarea unor conditii optime pentru
dezvoltarea democratiilor regionale in toate
tarile Europei

- Asigurarea implicarii regiunilor in procesul decizional european

Comisia 1, Dezvoltare Economica si Regionala are urmatoarele prioritati cheie pentru
anul 2009:

- Sa continue activitatea in domeniul politicii de coeziune, demarata in anul 2007 si
sa promoveze imbunatatirea ei pentru perioada 2014+;

- In domeniul politicii de mediu si energie, sa incurajeze regiunile in mentinerea
preocuparii pentru mediu in deciziile lor in vederea protejarii resurselor lor
naturale. O atentie deosebita se va acorda schimbarii climatice, prin punerea la
dispozitie de instrumente si exemple de bune practici care sa permita regiunilor sa
faca fata noilor provocari;



- Incurajarea cooperarii interegionale in domeniul dezvoltarii economice si al
inovarii, cresterea expertizei si know-how-ului existent la nivel regional prin formari
adaptate noilor cerinte si consultanta pentru regiunile membre;

- Introducerea de noi domenii de cooperare, inclusiv e-guvernare;
- Accelerarea dezvoltarii ecoturismului si a turismului social in acord cu obiectivele

dezvoltarii durabile precum si a coeziunii economice, sociale si teritoriale;
- Dezvoltarea rurala care sa contribuie la definirea politicilor UE privind dezvoltarea

rurala, in particular, in contextul Politicii Agricole Comune, diseminarea de
exemple de buna practica in acest sens.

Comisia 2, Politica Sociala si Sanatate Publica are urmatoarele puncte cheie in agenda
pe 2009:

- Sprijinirea regiunilor in vederea imbunatatirii organizarii si finantarii serviciilor de
sanatate pentru a veni in intampinarea tendintei de schimbare a structurii
demografice si a asteptarilor populatiei;

- Folosirea eficienta a fondurilor structurale in sanatate si contributia la dezbaterea
pe tema Politicii de Coeziune a UE;

- Exporarea potentialului parteneriatului public – privat in domeniul serviciilor de
sanatate si sociale;

- Dezvoltarea retelei ARE eHe@lth ca o retea cheie de expertiza regionala si
interes in eSanatate;

- Contributie din perspectiva regionala la evenimentele externe din domeniul
eSanatate (ex Conferinta Ministeriala din primavara lui 2009 si Conferinta
mondiala pe domeniul IT in sanatate din toamna lui 2009);

- Continuarea procesului de constientizare in randul membrilor ARE privind rolul si
potentialul regiunilor in domeniul planificarii de urgenta;

- Promovarea egalitatii de sanse in cadrul organismelor ARE si in cadrul tuturor
Comisiilor si Programelor ARE, Parlament, Comisie Europeana (in perspectiva
alegerilor europene din 2009);

- Constientizarea si schimbul de experienta pe domeniul combaterii violentei
impotriva femeilor;

- Promovarea de masuri privind combaterea consumului de alcool.

Comisia 3, Cultura, Educatia si Tineretul va avea urmatoarele prioritati cheie:

- Conditii politice si financiare: sa se asigure ca punctul de vedere al regiunilor este
luat in calcul inca in faza incipienta de luare a deciziilor la nivel national si
european si ca autonomia regionala in domeniu nu se diminueaza;

- Politicile culturale: protejarea si promovarea diversitatii si bogatiei  lingvistice;
- Mostenire culturala: asistarea regiunilor in pastrarea si valorificarea mostenirilor

culturale;
- Cooperare internationala: promovarea cooperarii internationale in context

european sau in afara lui cu precadere in zonele Mediteraneana, Sud – Estica si
Estica ale Europei;



- Educatie/Training:  asistarea regiunilor in vederea raspunderii la provocarile
ridicate criza si dezvoltarea unor strategii de educatie pe parcursul intregii vieti
care sa faciliteze integrarea cetatenilor in piata muncii;

- Media: incurajarea dezvoltarii unor institutii media libere, diverse si critice care sa
faciliteze accesul nerestrictiv la informatie;

- Tineret: incurajarea unui rol activ al tinerilor in procesele politice si ca viziunea lor
de dezvoltare este parte a procesului de luare a deciziilor la nivel european.

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

Remus Burdea


