
Consiliul Jude ean MARAMURE
Biroul de reprezentare in cadrul UNCJR-Bruxelles
Rue de Montoyer ,  No.24
Bruxelles, Belgia
Tel: +32 022 374137
Mobil: 0733-404763

RAPORT DE ACTIVITATE
09 – 12 FEBRUARIE 2009

Participare la urm toarele evenimente:

PT MÂNA ENERGIEI REGENERABILE LA
BRUXELLES

1. Dezvoltare sustenabil  a cercet rii în domeniul energiei

regenerabile în România
Data: 9 Februarie 2009

Loca ie : Parlamentul European, Bruxelles

Organizatori: Prim ria Ora ului Bra ov i Universitatea Transilvania

Date de contact: dragosflorin.david-assistant@europarl.europa.eu

mailto:dragosflorin.david-assistant@europarl.europa.eu
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Invita i:

• Drago  David, MEP - Comitetul ITRE

• George Scripcaru – Primarul ora ului Bra ov

• Laura Apostol – DG RESEARCH – Oportunit i pentru
Organiza ii de cercetare - programul Marie Curie

• Gabriela Plopeanu – Director Zona Metropolitan  Bra ov

• Ion Visa – Rector al Universit ii Transilvania

 Conferin a a fost deschis  de domnul Drago  David, moderatorul

conferin ei, care a vorbit despre importan a pe care energia regenerabil  o ocup

în Uniunea European i despre pa ii pe care România îi face în acest sens.

 Prim ria ora ului Bra ov, reprezentat  la conferin  de domnul primar

George Scripcaru, împreun  cu Universitatea Transilvania din Bra ov,

reprezentat  de domnul rector Ion Vi a au prezentat proiectele pe care Jude ul

Bra ov le are în derulare cu privire la energia regenerabil .

Astfel, a fost prezentat Planul de ac iune al Universit ii care cuprinde:

1. L rgirea curiculei

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne

3. Cre terea vizibilit ii universit ii

4. Cre terea eficien ei în folosirea fondurilor

Ultimul punct al Planului de Ac iune cuprinde i un proiect foarte ambi ios

pe care Universitatea dore te s  îl pun  în func iune pân  în 2011, si anume

realizarea Campusului Universitar GENIUS unde se vor derula pentru prima dat

în România, activit i de cercetare a energiilor neconven ionale. Acest proiect va

fi finan at de Uniunea European i presupune construirea a unui num r de 11

laboratoare de cercetare a energiilor verzi dispuse într-un campus capabil s  se

auto-sus in  pe baza exploat rii resurselor nepoluante.
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Doamna Laura Apostol a prezentat oportunit ile de cercetare pe care le

ofer  programul Marie Curie FP7 care are un buget total de €4.750 pentru 7 ani.

Programul specific "Oameni" in cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru pentru

Cercetare si Dezvoltare Tehnologica ofera sprijin  pentru mobilitatea si

dezvoltarea carierei cercetatorilor (Actiunile Marie Curie).

Grup tinta:
Sunt vizati cercetatorii din domeniile publice sau private, indiferent de

etapa carierei in care se afla. Actiunile ofera formare initiala, adresata in special

tinerilor si invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei.

Activit i:
"Formarea ini ial  a cercet torilor", scopul fiind îmbun irea

perspectivelor profesionale ale tinerilor cercet tori din domeniile publice sau

private, prin l rgirea abilit ilor lor tiin ifice, inclusiv cele legate de transferul de

tehnologie i antreprenoriat.

"Înv are pe tot parcursul vie ii si dezvoltarea carierei", scopul fiind

sprijinirea cercet torilor experimenta i sa î i completeze sau sa capete noi

abilit i si competente, s  experimenteze mobilitatea inter/multidisciplinara si/sau

intersectoriala, sa î i reia carierea în domeniul cercet rii dup  o pauz i s

revin  în acest domeniu in Europa, dup  o experien  de mobilitate

transna ional .

"Parteneriate si colabor ri industrie-înva mânt superior", scopul fiind

stimularea mobilit ii intersectoriale i intensificarea schimbului de cuno tin e prin

parteneriate de cercetare în cadrul unor programe derulate pe termen lung intre

institu ii de înva mânt superior i industrie, în special întreprinderi mici si mijlocii,

inclusiv industrii tradi ionale.
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"Dimenisunea interna ional ", pentru a contribui la formarea continua si

dezvoltarea carierei cercet torilor UE, pentru a atrage cercet tori talenta i din

afara Europei si pentru a genera colabor ri cu cercet tori din afara Europei.

"Ac iuni specifice" pentru îndep rtarea obstacolelor din calea mobilit ii i

pentru îmbun irea perspectivelor profesionale pentru cercet torii din Europa.

De asemenea, la conferin  a participat i purt toarea de cuvânt a

doamnei Rovana Plumb, doamna Elena Dumitru care a punctat câteva probleme

în domeniul energiei regenerabile i a managementului de eurilor.

 Doamna Dumitru a vorbit despre importan a educa iei popula iei în

domeniul colect rii selective a de eurilor si importan ei ecodesign-ului care se va

putea face în colaborare cu Universitatea Transilvania din Bra ov.

2. Conferinta  ,,Mobilitatea urbana” EUSEW 2009

Data: 10 Februarie 2009

Loca ie : Comisia Europeana, Cl direa Charlemagne

Organizatori: Comisia European , – Directoratul General pentru Energie si

Transport

Date de contact: www.eib.org, www.energy-regulators.eu, www.smartgrids.eu

http://www.eib.org
http://www.energy-regulators.eu
http://www.smartgrids.eu
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În cadrul conferin ei ce a avut loc la Comisia Europeana au luat cuvântul

mai mul i vorbitori cu atribu ii si experien  în domeniul transportului i energiei.

Pe parcursul seminarului au fost dezb tute urm toarele teme:

1.  Zonele verzi : promisiuni i provoc ri – a fost prezentat  de Caroline

OFOEGBU, Director  adjunct al Biroului European FIA si Kerstin MEYER, ofi er

politic, Federa ia European  pentru Transport i Mediu.

În prezentarea acestora s-a f cut referire la zonele cu emisii reduse i

poluare sc zut ; managementul mobilit ii precum i solu ii oferite de autorit ile

locale pentru înl turarea efectelor negative ale polu rii urbane.

2. Rolul achizi iilor publice în g sirea de solu ii privind cur enia i

eficien a utiliz rii energiei în transport.

 Aceast  tem  a fost sus inut  de Heinrich KLINGENBERG,

Director de management – Solutions GmbH, Roman MEININGHAUS, Director de

Mediu al Asocia iei Produc torilor Europeni de Automobile i Mario AYMERICH,

Banca European  de Investi ii.

3. Cercet ri privind Mobilitatea Urban  European  : «  Succese trecute

i cerin e viitoare » , sus inut  de Claire NICLAUSE, Director Executiv European

i Interna ional al Institutului Na ional Francez pentru Transport i Cercetare.

În partea a doua a conferin ei au fost prezentate urm toarele teme :
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1.Integrarea modurilor de transport în mobilitatea urban , sus inut

de Hermann MEYER, Director executiv – ERTICO i Miguel Angel CAMARA

BOTIA, primar al ora ului MURCIA – Spania i membru al Forumului de

Mobilitate EUROCITIES.

2.Valoarea ad ugat  de ac iunile Uniunii Europene asupra mobilit ii
urbane, sus inut  de Sir Albert BORE – Raportor al Comitetului Mobilit ii

Urbane al Regiunilor.

3. Evaluarea politicilor locale în domeniul climatic

Data: 11 Februarie 2009

Loca ie : Comisia Europeana, Cl direa Charlemagne, S2

Organizatori: Climate Alliance

Date de contact: information.centre@eea.europa.eu

mailto:information.centre@eea.europa.eu
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Rezultatele ini iativei Climate Alliance ,, Benchmarking local climate

policies”, demonstreaz  contribu ia guvernelor locale la combaterea schimb rilor

climatice. Acest sistem are cea mai de succes i eficient  m sur  aplicat i

serve te ca o unealt  puternic  pentru dezvoltarea de strategii i planuri

climatice îndr zne e.

În cadrul conferin ei au fost prezentate prin intermediul rapoartelor

contribu ia guvernelor locale la combaterea schimb rilor climatice si  s-a ar tat

cum se pot dezvolta politici climatice indraznete, comparând politicile si reu itele

unor proiecte.

 Au fost prezentate urm toarele teme:

1. ,, Benchmarking local climate policies” : metode de dezvoltare

pentru planuri climatice indraznete , sus inuta de Ulrike JANSSEN,

director executiv – Climate Alliance si Pedro BALLESTEROS

TORRES, DG TREN – Comisia Europeana ;

2. Reu ite si experien e ale guvernelor locale, prezentata de Joachim

LORENZ, Membru al Consiliului Permanent din MUNICH si pre edinte

al Climate Alliance ; Astrid HOFFMANN – KALLEN, pre edinte al

Departamentului de Protec ia Climei, Germania si Klaus HOPPE, seful

Diviziei Energetice, Germania.

In final concluziile au fost prezentate de domnul Ulrike JANSSEN, director

executiv – Climate Alliance.
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4. Conferin a  ,, Intelligent energy- Europe” Programme European

Info Day 2009
Data: 12 Februarie 2009

Loca ie : Comisia Europeana, Cl direa Charlemagne, S2

Organizatori: EACI- Agen ia Executiv  pentru Competitivitate i Inova ie

Date de contact: http://ec.europa.eu/inteligentenergy, www.iee-library.eu

Noi fonduri pentru proiectele legate de energie inteligenta:

Publicatiile anului 2009 asteapta propuneri ; urmatoarea oportunitate de a

aplica pentru fondurile IEE este martie 2009. Aproximativ 60 milioane Euro vor fi

disponibile pentru a cofinanta proiecte privind promovarea eficientei energiei

europene, energiei regenerabile si sustenabilitatea proiectelor de mobilitate

urbana. Pana la 75% din costurile proiectelor eligibile pot fi finantate din fonduri

europene.

Temele prezentate au fost :

1.” Lucrand impreuna pentru energia inteligenta – Te ajutam sa
reusesti ’’

Din 2007-2013 sunt disponibili 450 milioane euro pentru imbunatatirea

tranportului comercial. Mai mult de 100 de proiecte sunt finantate din fonduri

europene.

Ultima data de depunere a aplicatiilor este 8 mai 2009.

 In cadrul IEE au fost alocate din 2003 pana in 2006 -250 milioane euro,

iar din 2007-2013 vor fi alocate 730 milioane euro.

Rata maxima de finantare a fost de 50 %  in perioada 2003-2006, iar din

2007 este de 75%.

Numarul de proiecte finantate pana in prezent depaseste 400.

Numarul de beneficiari depaseste 3000.

http://ec.europa.eu/inteligentenergy
http://www.iee-library.eu
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2.Fondurile asteptate pentru 2009

Au fost prezentate – noi directive pentru promovarea surselor de energie

regenerabila ;

-prioritati si cerinte ale noii Directive Regenerabile ;

-suport pentru implementarea noilor reguli ;

-monitorizarea progreselor in atingerea scopurilor si motive pentru abateri

de la traiectorie ;

-punerea in vigoare a noilor proceduri administrative, a regulilor, codurilor,

obligatiilor;

- puterea de a schimba, promovarea electricitatii regenerabile in UE

( prezentare Video);

3.  Exemplificarea si sustinerea de proiecte privind energia
inteligenta – 2 exemple reale prezentate de Sofia Spiliotopoulou, Cehia.

4.  Aplicarea cu succes pentru fondurile Programului IEE
    ,, Cum functioneaza ’’.

Prezentarea a fost facuta de Waltraud SCHMID si Anette JAHN – presedinti ai

Asociatiei EACI .

Ramona Cosma-Sef Birou-Directia de Dezvoltare Regionala
Reprezentant al CJ maramures la Biroul UNCJR  Bruxelles


