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• Seminar Renewable energy – why and how, 4 februarie 2009

LOCA IE: Norway House, Rue Arhimede, nr.17, 1000-Bruxelles

ORGANIZATORI: Endre Amundsen – South Norway European Office; Ola Indland,

Statkraft Tresury Centre SA; Lamark Snorre, Norwegian Electricity Industry Association;

Merete Mikelsen, West Norway Office.

Descrierea temeticii dezbatute:

În cadrul seminarului ce a avut loc la Norway House au luat cuvântul mai mul i vorbitori cu
atribu ii i experien  în sectorul energetic. Pe parcursul seminarului au fost dezb tute cele dou
aspecte legate de problemele de mediu i solu ii privind energia regenerabil  prin prezentarea de
bune practici din Norvegia. De asemenea, în cadrul seminarului au avut loc sesiuni de întreb ri
i r spunsuri pe baza temei dezb tute.

De i Norvegia este cunoscut  pentru faptul c  90% din consumul de energie privat  provine din
hidroenergie, acest lucru nu împiedic  acest stat s  caute solu ii noi i de lung  durat  în ceea ce
prive te generarea de energie.

Pe parcursul primei p i a seminarului s-au discutat probleme legate de schimb rile climatice
ce afecteaz  din ce în ce mai mult întreaga planeta, domnul Svein Tveitdal, directorul Board
SEK oferind o serie de informa ii folositoare în acest sens, prezentând Rapoartele de Evaluare
IPCCs i noua Carte Tehnic  pe Schimb ri Climatice i Ap .



O alta tem  abordat  a fost aceea a energiei solare – o oportunitate pentru comunit ile locale,
aceast  ramur  cunoscând o puternic  dezvoltare bazat  pe realizarea unor scheme i a unor
planuri foarte complexe în diferite ri din întreaga lume, planuri ce au ca scop reducerea
costurilor în timp.

Domnul Jan Haga – Windpower-Statkraft AS - a adus în discu ie dezvoltarea energiei eoliene i
descoperirea de noi surse de energie regenerabil , punându-se accentul pe faptul c  energia
eolian  este una dintre cele mai importante surse de energie pentru produc ia de electricitate la
scar  larg . De men ionat faptul c  cele mai importante resurse de energie eolian  se g sesc în
Norvegia i UK.

Cea de-a doua parte a seminarului s-a axat pe  prezentarea unor strategii locale folosite în
domeniul energiei regenerabile.

Discursul doamnei Eva Britt Isager - directorul Departamentului de Clim , Ora ul Bergen - s-a
referit la încerc rile de maximizare a utiliz rii energiei regenerabile i adaptarea la schimb rile
climatice. Bergen este un ora  situat în proximitatea litoralului i a mun ilor, unde au loc ploi
frecvente. Strategia comunit ii locale din Bergen se concentreaz  asupra diminu rii gazelor cu
efect de ser i spre respectarea mediului în zonele urbane.

Totodat , dl Robert Svendsen, manager de mediu, reprezentând municipiul Arendal, a prezentat
strategia local  de atingere a neutralit ii climatice.

Contact :

ea@south-norway.be

ingi.sb@south-norway.be

olaindland@south-norway.be

sl@ebl.no

mailto:sl@ebl.no


merete.mikkelsen@west-norway.no

• PRESERVE – Conferin a de lansare
Mediul înconjur tor i turismul sustenabil, 5 februarie 2009.

LOCA IE: Biroul de Reprezentare al Regiunii Abruzzo în Bruxelles, Avenue Louise, 210 B-
1050

ORGANIZATORI: AER, PRESERVE

Descrierea tematicii dezb tute:

Aceast conferin  a avut drept scop prezentarea proiectului, a obiectivelor i ac iunilor sale,
precum i a partenerilor. În cadrul unei sesiuni tematice s-au adunat mai mul i exper i pentru a
disemina bunele practici i pentru a ar ta cum mediul poate fi benefic pentru turism în Europa.

Conferin a a fost deschis  de un discurs inut de pre edintele AER, dl Hakan SANDGREN, care
a subliniat importan a acestui proiect. Tot în deschiderea conferin ei au luat cuvântul Francesco
IANNIELLO, DG Enterprise and Industry i dl Herbert HAMELE, pre edintele ECOTRANS,
care au vorbit despre Agenda UE pentru un turism sustenabil i competitiv i despre ini iativele
interna ionale care se iau în acest sens.

În cea de-a doua parte a sesiunii a fost prezentat proiectul PRESERVE - “Peer Reviews for
Sustainable Eco-Regions via Europe” este un proiect co-finan at prin programul Interreg IV,
aducând laolat  Ansamblul Regiunilor Europene i 13 dintre regiunile membre. De men ionat

 unul dintre partenerii în acest proiect este i Jude ul Alba.

Descrierea proiectului:

Turismul este o component  comun  a tuturor regiunilor europene, fie ele rurale sau urbane,
fiindc  fiecare teritoriu are o mo tenire cultural  unic i o frumuse e natural  care trebuie

strat . Din p cate, din experien  s-a realizat c  turismul poate constitui o amenin are la



frumuse ea i diversitatea peisajelor europene, mai degrab  decât un vehicul de cre tere
economic , de creare de locuri de munc i inovare, putând astfel agrava noile provoc ri cu care
UE se confrunt . Regiunile trebuie s  î i dezvolte cu precau ie strategiile de privind patrimoniul
cultural, s  gândeasc  în termeni sustenabili i s  foloseasc  indicatorii potrivi i, dac  doresc s
beneficieze din plin de locurile turistice.

Durata proiectului: 36 luni

Parteneri:

AER (FR, lead)
Abruzzo (IT)
Alba (RO)
Alytus (LT)
Avila (ES)
Banska Bystrica (SK)
Calabria (IT)
Carinthia (AT)
Észak-Alföld (HU)
Fyn (DK)
Örebro (SE)
Strerea Ellada (EL)
Styria (AT)
Tuscany (IT)

Obiective:

Principalul obiectiv al proiectului este s  contribuie la o îmbun ire a eficien ei politicilor de
dezvoltare regional , mai ales a politicilor regionale care consider  patrimoniul cultural ca un
factor de risc pentru dezvoltarea economic i turismul sustenabil. Bazându-se pe o metodologie
creat  împreun , partenerii vor face schimb de bune practici în domeniu, prin intermediul
metodei peer-review, la fa a locului, precum i prin schimb de seminarii. Prin intermediul
metodei peer-review, se încurajeaz  un proces de înv are reciproc într-un context larg
european, bazat pe schimbul dintre oameni care lucreaz  în acela i domeniu i în acelea i
condi ii(în aceste context administra ii regionale). Activit ile proiectului vor conduce spre
recomand ri de politici i planuri de ac iune generale care s  reconcilieze ambi iile moderniz rii
i a competitivit ii cu problema sustenabilit ii i a prezerv rii patrimoniului cultural.



Activit i i rezultate:

Printre activit ile proiectului este inclus i un set de unelte de tip „peer-review”, f cut de c tre
to i partenerii. Setul de unelte va fi testat de c tre mai multe grupuri „peer-review”, în care
partenerii „peer” vor scrie rapoarte i recomand ri partenerilor „gazd ” dup  o vizit  de o

pt mân  în care for fi organizate diferite întâlniri, interviuri i vizite la fa a locului. Regiunile
care g zduiesc un „peer-review” vor organiza i seminarii regionale cu actori locali relevan i,
iar partenerii se vor întâlni în cadrul unei conferin e interregionale. Aceste seminar va aduce
laolat  experien ele i efectele evalu rilor de tip „peer-review”, precum i alte lec ii înv ate
înv ate de-a lungul proiectului de c tre to i partenerii. Apoi, partenerii se vor angaja într-un
plan de ac iune i for face un workshop de auto-evaluare pentru a asigura mai departe
sustenabilitatea proiectului. Mai multe seminarii se vor concentra asupra ultimelor descoperiri
în strategiile energetice.

Contact :

aer.brussels@aer.eu

• Salonul de Vacan e 2009, 5-9 februarie 2009.

LOCATIE: Pavilionul Expozi ional 5, standul 5656, Bruxelles

ORGANIZATORI: UNCJR în parteneriat cu Biroul Român de Turism

Descrierea tematicii dezb tute:

În perioada 5-9 februarie 2009 s-a desf urat la Bruxelles cea de-a 51-a edi ie a Salonului de
Vacan e, manifestare anual  de mare amploare, destinat  promov rii destina iilor turistice din
întreaga lume.

Biroul UNCJR de la Bruxelles a fost prezent i la aceast  edi ie, urmare a invita iei de a se
al tura echipei Biroului Roman de Turism pentru co-organizarea standului României.

mailto:aer.brussels@aer.eu


Reprezentan ii Consiliilor Jude ene ce se afl  în aceast  perioad  la Bruxelles au avut astfel
posibilitatea de a participa la Salon în calitate de expozan i pentru jude ul pe care îl reprezint ,
având ocazia de a- i promova jude ele.

Cei interesa i de acest salon au avut posibilitatea de a alege dintr-o mare varietatea de
destina ii turistice.

Parteneri media :

HLN
http://www.hln.be

http://www.hln.be


Radio2
http://www.radio2.be
Ladernièreheure
http://www.laderniereheure.be

Vivacité
http://www.vivacite.be

Libertytv
http://www.libertytv.com

7Dimanche
http://www.7dimanche.be

PlusMagazine
http://www.plusmagazine.be

Ramona Cosma –reprezentant  al CJMaramures la UNCJR Bruxelles

Sef Birou-Directia de Dezvoltare Regionala
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