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• Conferin : Turismul i sta iunile balneare – 25 martie

2009

LOCA IE: CoR, Sala JDE 51

ORGANIZATORI: Reprezentan a Republicii Cehe la Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:



Evenimentul s-a dorit a fi o platform  pentru schimbul de informa ii privind

implementarea  i finan area în domeniul turismului. Prezentarea activit  ilor

regionale, precum  i a oportunit  ilor de finan are în domeniul turismului

regional, na ional  i european a fost urmat  de un mini târg de turism.

În introducere au luat cuvântul dl Luc van den Brande, pre edintele Comitetului

Regiunilor, care a subliniat importan a turismului pentru dezvoltarea regional i

a cooper rii între sectorul public i privat în domeniul turismului. A vorbit totodat

despre consecin ele negative ale turismului, cum ar fi aglomera ia sau pagubele

provocate mediului, dar i despre oportunit ile de finan are i schimbul de bune

practici oferite prin programul INTERREG IV.

Turismul este un factor de dezvoltare regional  foarte important în Cehia.

Sectorul turistic al Cehiei este unul dintre cele mai importante din economia

acestei ri. Pozi ia geografic  a acestei ri, situate în centrul Europei are o

importan  deosebit  în transporturile în tranzit, inclusiv turistice. Lipsa ie irii la

mare este suplinit  de utilizarea unor c i navigabile fluviale: Vltava, Elba, Odra.

Este str tut  de drumurile europene E12, E14 E60, iar magistrala E85 o

traverseaz  de la vest la est.

Prin numeroasele obiective turistice cultural-istorice (castele medievale), sta iuni

balneoclimaterice, arii montane i carstice de mare spectaculozitate, frumuse ea

durilor de pin sau mixte, se înscrie cu un mare interes turistic în Europa (peste

30 de sta iuni i 145 castele i edificii religioase).

În raport cu concentrarea de valori turistice se pot delimita mai multe areale

turistice:

Praga – capitala Cehiei, ora  milenar (anul 928) supranumit “ora ul de aur”,

ezat pe terasele pitore ti ale Vltavei si colinele Podi ului Boem, în

Depresiunea Praga. Forme de turism: itinerant cu valen e culturale, tranzit.



Boemia Central  se suprapune Podi ului Cehiei i Depresiunii Praga cu peisaje

variate i castele medievale. Se remarc  satul erou Lidice distrus de fasci ti în al

2-lea r zboi mondial. Forme de turism: odihn i recreare, tratament balnear,

itinerant cu valen e culturale i de tranzit, agrement nautic, pescuit sportiv.

Boemia de Sud – ocup  sudul podi ului omonim i Mun ii Boemiei cu peisaje

pitore ti, fond cinegetic, lacuri (Lipen), ape minerale, centre turistice. Forme de

turism: cultural, de tranzit, tratament balnear, vân toare, pescuit sportiv, drume ie

montan .

Boemia Occidental se suprapune p rtii vestice a Cehiei. Forme de turism: de

tratament balnear, cultural, odihn , vân toare, pescuit sportiv.

Boemia de Nord cuprinde nordul Cehiei. Forme de turism: cultural, de tratament

balnear, vân toare, pescuit sportiv, drume ie montan .

Boemia Oriental închide spre NE Podi ul Boemiei, unde se impun, pe lâng

aspectele peisagistice i izvoarele minerale, numeroase castele i biserici.

Forme de turism:cultural, tratament balnear, vân toare, pescuit sportiv, echita ie.

Moravia ocup  partea estic  a colinelor Ceho-Morave. Forme de turism: cultural,

tratament balnear.

Exemple de bun  practic :

Regiunea Vysocina:
În aceast  regiunea s-a acordat o importan  deosebit  comunic rii în acest

domeniu. Regiunea p streaz  un contact permanent cu Centrele de Informare

Turistic , organizeaz  frecvent sesiuni de discu ii cu to i actorii implica i în acest

sector, pentru a asigura o comunicare care din în ambele sensuri, de la



autoritatea public  c tre sectorul public i invers, discutându-se de la oportunit i

de finan are din domeniul turismului pân  la campanii de publicitate. Folosirea

unor metode moderne în strategia de marketing în domeniul turismului este iar i

un punct forte al acestei regiuni. De fapt autoritatea public  din Regiunea

Vysocina ac ioneaz  ca o organiza ie umbrel  pentru toate celelalte organiza ii,

oferind chiar certificate de calitate pentru locurile de cazare, informa ii despre

aceste locuri de cazare, calendarul evenimentelor culturale sau un site

specializat care func ioneaz  ca un sistem de navigare c tre alte site-uri

destinate turismului.

Regiunea Praga:

Turismul în Praga este foarte dezvoltat, ocupând locul 7 în Europa. Praga

zduie te cele mai multe monumente istorice UNESCO i de ine o

infrastructur  foarte bun . Strategia Regiunii Praga în privin a turismului

sustenabil vizeaz  atragerea turi tilor în afara centrului istoric al ora ului, în

vederea protej rii acestuia, promovarea ora ului ca i ora  al plimb rilor,

promovarea mijloacelor de transport alternativ, sprijinirea ciclismului, promovarea

turismului acvatic, a turismului social (turismul pentru vârstnici, tineri, familii cu

nevoi speciale etc.).

Regiunea Praga are de asemenea un Plan de Criz  pentru Gestionarea

Turismului în Praga.

• Sus inerea unei campanii de publicitate în afara rii;

• Încurajarea tour-operatorilor din Praga;

• Constituirea unui Consiliu al Comunic rii care s  promoveze i s

sus in  comunicarea între actorii implica i în turism, de la

adimistra ia public  la asocia ii profesionale de turism;

• Încurajarea sus inerii de seminarii i exhibi ii;

• Încurajarea c toriilor în interiorul rii.

Date de contact :



info@kraj-lbc.cz

chrastinova@czechtourism.cz

www.tourismfvg.it

info@turismo.fvg.it

• Conferin a final  a proiectului NEP AL IT" -

parteneriat in sectorul IT – 26 martie 2009

LOCA IE: IPC - European Journalism Center, etajul 2, Bruxelles, Strada

Arts-Loi nr. 55

ORGANIZATORI: Camera de Comer i Industrie Bistri a N ud i

Reprezentan a Camerei de Comer i Industrie Milano, Italia, coordonator de

proiect

Descrierea tematicii dezb tute:

Scopul proiectului Nepal Europa Pakistan – cooperare în sectorul IT este

acela de a crea pe termen mediu i lung o re ea i un portal web de afaceri

(www.nepalit.eu) prin atragerea i implicarea IMM-urilor cu activitate în domeniul

IT în aceast  re ea i de a contribui astfel  la dezvoltarea rela iilor de afaceri

dintre Europa i Asia.

Proiectul a fost finan at din fonduri europene în cadrul Programului II Asia
Invest. Coordonatorul proiectului este Consor iul coala - Munca din Milano,

Italia, iar partenerii sunt: Camera de Comer , Industrie i Agricultur  Bistri a

ud, România, Camera de Comer i Industrie din Slovenia, Camera de

mailto:info@kraj-lbc.cz
mailto:chrastinova@czechtourism.cz
http://www.tourismfvg.it
mailto:info@turismo.fvg.it
http://www.nepalit.eu


Comer i Industrie din Lituania, Camera de Comer  si Industrie din Nepal i

Camera de Comer i Industrie din Karachi, Pakistan.

La aceasta conferin  de încheiere a proiectului au fost prezentate activit ile

desf urate, precum i rezultate acestui proiect.

Rezultatele proiectului:

- stabilirea de  contacte între cei 6 parteneri din proiect;

- implicarea în acest proiect a 150 IMM-uri, 100 din Europa i 50 din Asia (30

din Italia, 20 din România, 20 din Slovenia, 30 din Lituania, 20 din Pakistan

i 30 din Nepal)

- stabilirea de leg turi concrete între aceste companii;

- realizarea unui portal web (www.nepalit.eu) con inând o baz  de date cu

detalii ale celor 150 de companii, oferind posibilitatea de informare;

- asigurarea vizibilit ii interna ionale pentru IMM-urile implicate în proiect;

- asigurarea unor contacte directe între institu iile din cele ase ri partenere

în proiect (Camere de Comer i Industrie);

- schimb de informa ii din domeniul IT între participan i i efectuarea de studii

privind perspectivele de dezvoltare;

- asigurarea unui suport legal pentru încheierea de afaceri între participan i;

- dou  sesiuni de preg tire a câte 5 zile fiecare pentru reprezentan ii IMM-

urilor, organizate în Nepal i în Pakistan cu sprijinul Camerelor de Comer i

Industrie.

Portalul web realizat în cadrul proiectului NEP-AL IT a pus la punct o baz  de

date online, în care sunt prezentate toate cele 150 IMM-uri implicate. Pentru

fiecare IMM implicat este prezentat domeniul de activitate, experien a ,

oportunit ile de colaborare pe care le vizeaz , datele de contact . Aceast  baz

de date a fost tip rit i pus  la dispozi ia Camerelor de Comer i Industrie din

cele 6 ri angajate în proiect.

http://www.nepalit.eu


Au fost de asemenea realizate 6 Studii de marketing, câte unul pentru fiecare

participant,  în scopul de a promova schimbul de informa ii despre pia a de IT.

Fiecare studiu con ine urm toarele date pentru fiecare ar :

- o prezentare general  a sectorului na ional IT;

- date economice la nivel na ional i sectorial;

- oportunit ile de investi ii;

- tendin ele viitoare ale dezvolt rii sectorului IT.

În concluzie, acest proiect a creat pe termen mediu i lung o re ea de afaceri

sus inut  de un portal web i constituie un pas important în dezvoltarea rela iilor

dintre rile implicate: Italia, Slovenia, România, Lituania, Nepal i Pakistan.

Date de contact :

Monica Mure an - muresan@cciabn.ro

Tel: + 40 236 230 640

Camera de Comer i Industrie Bistri a N ud

• Vizita de informare la centrul de triere i reciclaj

Bruxelles Propreté – 26 martie 2009

LOCA IE: Sta ia de selectare i compostare a deseurilor menajere Bruxelles

(Bruxelles- Propreté)

ORGANIZATORI: Biroul UNCJR i Bruxelles Propreté

Descrierea tematicii dezb tute:

mailto:muresan@cciabn.ro


Reprezentan ii consiliilor jude ene la Biroului UNCJR la Bruxelles au efectuat o

vizit  la societatea Bruxelles Propreté, societate care  realizeaz  serviciile de

salubrizare în regiunea Bruxelles.

Activitatea de gestionare a de eurilor menajere din  Bruxelles  este organizat  la

nivel regional (ora ul Bruxelles este alc tuit din 19 comune care sunt organizate

la rândul lor  într-o  regiune).

Bruxelles Propreté este o agen ie regional  public  cu caracter industrial care se

ocup  de  serviciile de salubritate (colectare , selectare i incinerare  a de eurilor

menajere) la nivelul regiunii. Finan area costurilor necesare func ionarii

serviciului de gestionare a de eurilor menajere este f cuta din bugetul Regiunii

Bruxelles i par ial din activit ile de tip comercial (vânzare de materiale



reciclabile) i de tip industrial (producere de energie electric  din activitatea de

incinerare a de eurilor).

Pân  în anul 1985 de eurile menajere erau colectate i apoi erau depozitate în

gropile de gunoi. Începând cu acest an au fost luate m suri pentru incinerarea

de eurilor menajere datorit  problemelor de poluare a pânzei freatice

determinate de infiltra iile din zona acestor depozite de gunoi. În anul 1985 au

fost construite incineratoare pentru de eurile menajere, iar energia rezultat  este

convertit  în energie electric . Incinerarea de eurilor este o solu ie scump, dar în

urma evalu rii i compar rii costurilor tuturor variantelor de gestionare a

de eurilor a fost aleas  aceast  solu ie.

În anii 1990-1995 s-a înregistrat o cre tere mare a cantit ii de de euri menajere

colectate de la popula ie, motiv pentru care au fost c utate solu ii pentru

reducerea cantit ii de de euri incinerate.

Solu iile adoptate pentru reducerea cantit ii de de euri menajere incinerate au

fost  urm toarele:

ü Campanii frecvente pentru sensibilizarea publicului privind reducerea

cantit ii de de euri menajere produse;

ü Campanii pentru produc torii de de euri din sectorul industrial i din cel

comercial pentru reducerea cantit ilor de de euri produse;

ü Campanii pentru colectarea selectiv  a de eurilor menajere;

ü Construirea de facilit i pentru sortarea de eurilor menajere;

ü Contactarea operatorilor care se ocup  de reciclarea de eurilor (jum tate

din de eurile menajere pot fi reciclate dac  se face colectarea selectiv  a

acestora).

Locuitorii din Bruxelles colecteaz  selectiv de eurile astfel:



• în saci de culoare galben  se colecteaz  hârtia i cartonul, care

urmeaz  a fi reciclate, fiind introduse sub diverse forme în comer ;

• în saci de culoare albastr  se colecteaz  obiectele din mase

plastice, acestea la rândul lor fiind reciclate i folosite chiar la

producerea sacilor menajeri;

• pe str zi sunt amplasate containere speciale pentru colectarea

selectiv  a sticlei: sticl  alb i sticl  colorat ;

• în sacii de culoare verde se colecteaz  de eurile de gr din :

frunze, p mânt, crengi etc;

• de eurile provenite din echipamente electrice i electronice se

colecteaz  de c tre societatea B.P. direct de la cet ean, în zile

anun ate, când ace tia le scot în strad  sau cet enii vin i le depun

la sediul acestei societ i, în locuri special amenajate. Acestea sunt

preluate apoi de c tre o firm  specializat  în valorificarea acestor

de euri;

• de eurile identificate ca fiind periculoase sunt colectate i

depozitate selectiv, apoi sunt preluate de c tre o firm  specializat

în neutralizarea i eliminarea acestora.

De eurile care nu sunt colectate selectiv sunt sortate de c tre angaja ii societ ii

Bruxelles Proprete cu ajutorul unor benzi transportoare i a unor utilaje speciale.

Taxa pentru serviciul de salubrizare este inclus  în taxa general  pe care

locuitorii ora ului o pl tesc autorit ilor publice locale.

Date de contact :

www.bruxellesproprete.be

http://www.bruxellesproprete.be


• Expert Workshop – Ini iative regionale pentru o mai

bun  reconciliere a vie ii de familie cu cea profesional

i pentru solidaritate între genera ii – 27 martie 2009

LOCA IE: Sediul Reprezentan ei Regiunii Emilia-Romagna, 19, Avenue de L

Yser, 1040, Bruxelles

ORGANIZATORI: Reprezentan a regiunii Emilia-Romagna

Descrierea tematicii dezb tute:

În martie 2007, Consiliul European a pus bazele ”Alian ei Europene pentru

Familii”, o platform  destinat  schimbului de cuno tin e  i experien e privind

politicile de ocrotire a familiei  i m surile care se întreprind în acest sens în

statele membre. Acest schimb – pe fundalul schimb rilor demografice ce au loc

în Europa – inten ioneaz  s  promoveze înv  area reciproc  în cadrul statelor

membre ale UE  i s  descrie op iunile politice de sprijinire a reconcilierii vie ii



de familie cu locul de munc   i a solidarit  ii între genera ii  i de creere de

condi ii bune pentru tineri.

Prima parte a conferin ei a fost dedicat  prezent rii contextului general al

politicilor sociale în UE, urmat  de o trecere în revist  a politicilor na ionale

întreprinse în Italia pe tema reconcilierii. Dl Roberto Marino, Pre edin ia

Consiliului Mini trilor, a prezentat Legea 53/2000 care stabile te drepturile de

materniate, paternitate, vorbind apoi despre proiectele ce au urm rit reconciliere

vie ii de familie cu cea profesional , proiecte care cresc la num r în fiecare an,

din 321 de proiecte depuse în 2008, 203 proiecte fiind aprobate, având un num r

total de 3.158 de beneficiari.

Exemplu de bun  practic :
Regiunea Valencia este o regiune pionier în implementarea m surilor de

reconciliere a vie ii de familie cu cea profesional . Flexibilitate, reducerea orelor

de munc , lucrul de acas , lucrul cu jum tate de norm  sau o s pt mân  de

lucru mai mic  sunt câteva dintre m surile întreprinse de Guvernul Valencian.

Guvernul Valencian a investir în anul anul 2008 mai mult de 5 milioane de euro

în dezvoltarea de m suri de reconciliere, cum ar fi construirea la locul de munc

de c mine pentru copii de la 0 la 3 ani. Mai mult, pentru a recompensa o



companie care faciliteaz  reconcilierea vie ii de familie cu cea profesional ,

Guvernul Valencian a creat exemplul Companiei Responsabile fa  de
Familie (Family Responsible Company), un instrument pentru companii

publice  i private care s  certifice faptul c  au politici care îî ajut  pe angaja ii

acestora s  reconcilieze via a de familie cu cea profesional , dovenind astfel

aderarea la conceptul de Companie Responsabil  fa  de Familie.

Sesiunea de dup -amiaz , moderat  de reprezentantul Comisiei Europene,

domnul Sven MATZKE, a oferit ocazia unei dezbateri generale asupra politicilor

de familie urm rite la nivel de regiune în spa iul UE.

Date de contact :

eleonora.martinello@regione.veneto.it

www.uegva.info

Paula Sanchez Martin sanchez_paumar@gva.es

Maria Sorozano msorzano@delcomval.be

ENSA www.ensa-network.eu

ELISAN www.elisan.eu

EUREGHA www.euregha.eu

• Evenimentul „Easter a la Czech”– 28 martie 2009

LOCA IE: Casa Ceh , Rue de Trone 60, 1050 Bruxelles

ORGANIZATORI: Reprezentan a Regiunii Ústí, Cehia

Descrierea tematicii dezb tute:

mailto:eleonora.martinello@regione.veneto.it
http://www.uegva.info
mailto:sanchez_paumar@gva.es
mailto:msorzano@delcomval.be
http://www.ensa-network.eu
http://www.elisan.eu
http://www.euregha.eu


Regiunea Usti din Cehia a organizat sâmb , 28 martie 2009, un eveniment de

networking care a constat în decorarea de ou  de Pa te prin diferite metode cum

ar fi gravarea, pictarea cu cear , precum i împletirea de nuiele tradi ionale cu

ocazia acestei s rb tori religioase.

Evenimentul s-a desf urat la Galeriile Cehe i s-a finalizat cu decernarea

premiului pentru cel mai frumos ou de Pa te i cea mai frumos împletit  nuia

tradi ional , constituind o ocazie excelent  de schimb de date de contact i

conectare între reprezentan ii diferitelor regiuni din Uniunea European  la

Bruxelles.

Date de contact :

trainee@kr-ustecky.cz

Ramona Cosma-Directia de Dezvoltare Regionala
Reprezentant al CJ Maramures la Biroul UNCJR  Bruxelles

mailto:trainee@kr-ustecky.cz

