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RAPORT DE ACTIVITATE

Pentru saptamana 26 ianuarie-30 ianuarie 2009

• MATRI – Metodologii pentru anticiparea transformarilor
Conferinta ce au loc in industrie, luni - 26 ianuarie 2009.

LOCA IE: European Economical and Social Committee (EESC); Meeting
room JDE 52; Rue Belliard 99- 1040 BRUXELLES

ORGANIZATORI: Scoala de management de la Grenoble, CFE-CGC,

CEC Menageri Europeni

Descrierea tematicii dezb tute:

In cadrul acestei conferinte a fost prezentat proiectul MATRI. Dupa o scurta
prezentare facuta de dl Georges LIAROKAPIS, presedintele CEC Manageri
Europeni, dl Jean-Pierre Chaffin, presedintele Uniunii Nationale
Interprofesionale CFE-CGC, alaturi de Bernard Chapelet, director Centre
TIME si managerul de proiect au prezentat obiectivele si rezultatele acestuia.



MATRI este un proiect finantat de catre Comisia Europeana prin Fondul
Social European si vizeaza sa intareasca competitivitatea polilor europeni
prin crearea de produse si servicii inovative si sa disemineze la un public cat
mai larg rezultatele proiectului. Proiectul se bazeaza pe conceperea unei
metodologii de anticipare a schimbarilor la nivel uman, organizational sau
social. Prin obiectivele propuse, proiectul imbunatateste dialogul social,
conducand la un management mai bun la nivelul companiilor si regiunilor.

Obiectivele proiectului:

In primul rand, proiectul a vizat sa anticipeze schimbarile induse de
transformarile economice si noile tehnologii cu scopul de a consolida
competentele locale. Prin proiect se creaza o metodologie care sa anticipeze
transformarile, pentru o mai buna gestionare a locurilor de munca si a
competentelor la nivelul salariatilor. Acest mecanism conduce la un
management al locurilor de munca si al competentelor pe mai multe niveluri:
individ – companie – parteneri teritoriali – parteneri sociali, la nivel local,
national si european.

In al doilea rand, proiectul isi propune sa disemineze cat mai mult posibil
rezultatele proiectului la nivel local, national si european.

Metodologia aplicata:

Proiectul isi atinge obiectivele prin:



• Combinarea inovativa de modele si instrumente folosite in alte
contexte cum ar fi cartografia procesului, descrierea locului de munca,
societatea cunoasterii etc. Aceasta combinare va duce la crearea unui
model predictibil de inalta acuratete, care va fi validat in mai multe
sectoare economice, pentru a-i garanta calitatea universala.

• Asocierea diferitilor actori dintr-o companie (conducerea, salariatii,
partenerii sociali) si din teritoriu, pentru a imparti responsabilitatile in
ceea ce priveste elaborarea, punerea in practica si gestionarea
schimbarii.

• Asocierea partenerilor specializati in cercetarea aplicata si in formare
pentru a elabora instrumente si metode, a raporta si disemina bunele
practici si pentru a crea programe de training.

Rezultatele proiectului:

• Modele si instrumente predictive, precum si bune practici pentru
anticiparea schimbarile care au loc in procesul crearii de noi produse
si servicii inovative.

• Un mecanism pentru grupurile de lucru, care sa anticipeze si sa
gestioneze schimbarile.

• O mai buna gestionare a locurilor de munca si a competentelor la
nivelul companiilor prin intermediul sesiunilor de formare.

• Accesul public la modele si instrumente predictive  si bune practici
sub forma unei platforme accesibila online.

• Formarea tuturor partilor implicate (manageri, angajati, reprezentanti
ai  sindicatelor, parteneri locali) in ceea ce priveste instrumentele si
schimb de bunele practici.

• Diseminarea instrumentelor si bunelor practici prin organizarea de
evenimente la nivel local si european.

Partea a doua a conferintei s-a desfasurat sub forma unei mese rotunde, care
a adunat mai multi experti implicati in acest proiect la diverse discutii pe
temele: metode inovative  si practici in marile companii, provocari si factori
de succes.



Date de contact :

sylvie.debaty@grenoble-em.com

• AER Breakfast Briefing, 27 ianuarie 2009

LOCA IE: Biroul de Reprezentare a regiunii Wielkopolska la

Bruxelles, 19 Avenue de l'Yser B-1040 Brussels

ORGANIZATORI: Adunarea Regiunilor Europene

Descrierea temeticii dezbatute:

Invitatul acestei dimine i a fost Peter Soltyk, expert DG RELEX, Comisia
European , care a prezentat programul Parteneriatul Estic.

Parteneriatul Estic este un proiect propus de Uniunea European . A fost
prezentat de c tre ministrul de externe al Poloniei, sprijinit de Suedia, în
Bruxelles, pe 26 mai 2008.

Scopul acestui proiect este s  vin  în întâmpinarea Dimensiunii Nordice a
Uniunii pentru spa iul mediteranean oferind un forum institutionalizat pentru

mailto:sylvie.debaty@grenoble-em.com


a discuta eliminarea taxelor pentru vizele Schengen, probleme legate de
comertul liber si parteneriate startegice cu vecinii estici, evitand subiectul
controversat al aderarii la UE.

Tarile vizate sunt:

• Armenia – 98.4 milioane Euro
• Azerbaijan – 92 milioane Euro
• Georgia – 120.4 milioane Euro
• Moldova – 209.7 milioane Euro
• Ucraina – 494 milioane Euro
• Belarus – 21 milioane Euro

Alte fonduri mai sunt disponibile prin intermediul programelor regionale si
interegionale si cooperare transfrontaliera.

Spre deosebire de Uniunea Mediteraneana, Parteneriatul Estic nu va avea un
secretariat propriu, dar va fi controlat direct de catre Comisia Europeana.

Acest parteneriat se va baza pe:
• Aderarea la buna guvernanta si va respecta principiile legale
• Respecatrea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
• Principiile economiei de piata si a dezvoltarii durabile

In cadrul relatiilor bilaterale, parteneriatul isi propune:
• Angajament politic – acorduri de asociere
• Sa imbunatateasca capacitatea administrativa – finantat de UE
• Integrarea graduala in economia UE
• Accesul mai usor in UE – pacte de mobilitate si securitate
• Siguranta energetica
• Dezvoltare economica si sociala – programe pilot regionale bazate pe

politica UE de coeziune

In cadrul acestui program, vor exista patru platforme tematice:
• Democratie, buna guvernare si stabilitate
• Integrare economica si convergenta cu politicile UE



• Securitate energetica
• Stabilirea de contacte (cultura, ONG, societate civila, schimburi

academice si intre studenti etc.)

In luna mai a anului curent se preconizeaza ca aceasta initiativa sa fie lansata
cu ocazia summit-ului ce va avea loc in aceasta luna.

Parteneriatul estic propune partenerilor estici sa adreseze probleme ca:
• Conflictul si instabilitatea
• Radicalismul si autoritarianismul
• Criza financiara si economica

Date de contact :

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern//index_en.htm

enp-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm

Cea de-a doua parte a intalnirii a fost alocata prezentarii, de catre d-na
Monika KAPTURSKA, coordonatoarea Biroului de Reprezentare a regiunii

http://ec.europa.eu/external_relations/eastern//index_en.htm
mailto:enp-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_armenia_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_azerbaijan_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_belarus_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_moldova_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_ukraine_en.htm


Wielkopolska la Bruxelles, a proiectului Regio Tamar, un exemplu de buna
practica.

Proiectul Regio Tamar a fost depus si implementat in anul 2008, fiind co-
finantat de catre Ministerul Afacerilor Externe din Polonia.

Buget: 70.300 Euro

Scopul proiectului: transfer de know-how prin sesiuni de formare, ateliere
de lucru, vizite de studiu si manuale elaborate.

Rezultatele proiectului:
• Evaluarea impactului asupra mediului in Tbilisi si alte trei regiuni

selectate in urmatoarele domenii: economie regionala, resurse umane,
adiministratia locala si regionala

• Vizita de studiu a reprezentantilor din Georgia in Bruxelles
• Posibilitatea exprimarii in forumurile europene a punctelor de vedere

a reprezentantilor din Georgia asupra auto-guvernarii
• Decizie de stabilire a unei unitati de implementare a proiectelor

europene in cadrul primariei din Tbilisi
• Identificarea a proximativ 60 de propuneri de proiecte care pot fi

depuse de primaria Tbilisi

Mai multe detalii despre proiect si regiunea Wielkopolska :

www.wielkopolska.eu

http://www.wielkopolska.eu


• Programul GROWING GALILEO, Conferinta si Info day, 27 si 28
ianuarie 2009

LOCA IE: Cladirea Charlemagne 170, Room S3: Alcide de Gasperi,

1040 Bruxelles, Belgia

ORGANIZATORI: Autoritatea de Supervizare Europeana GNSS

Descrierea temeticii dezbatute:

In cadrul sesiunii plenare a fost prezentat de catre diferiti experti, printre
care si Pedro Pedreira, director executiv European GNSS, sistemul de
navigare prin satelit GALILEO. GALILEO va fi singurul sistem de navigare
prin satelit european.

Pana acum, europenii au fost nevoiti sa foloseasca GPS-urile americane sau
semnalele satelitilor rusesti GLONASS, dar operatorii militari ai acestor
sisteme nu pot garanta servicii continue. La oara actuala, sistemul de
navigatie prin satelit a devenit instrumentul standard folosit. Odata cu



raspandirea folosirii sistemului de navigatie prin satelit, implicatiile caderii
de semnal au devenit mai ample, punand in pericol nu numai buna
functionare a sitemelor de transport, dar si siguranta umana.

Compatibil cu sistemele GPS si GLONASS, GALILEO va permite
determinarea cu acuratete a pozitionarii chiar si in orase in care semnalul
este obstructionat de cladiri. Intr-un cuvant, cu GALILEO, Europa va putea
exploata oportunitatile oferite de navigarea prin satelit la o scara mult mai
larga decat este posibil la momentul actual.

Ce beneficii aduce un asemenea sistem de navigare?

GNSS – sistemul de navigatie globala prin satelit le permite utilizatorilor din
intreaga lume sa identifice locatia unde se afla, locatia diferitelor obiecte sau
a altor oameni, in orice moment. Un concept simplu, dar care ofera un
spectru larg de posibilitati, putand fi folosit in foarte multe domenii, atat
public cat si privat, de la transport si logistica, la mijloacele de comunicare,
supravegherea teritoriului, agricultura, pescuit, protectia mediului, cercetare,
turism, precum si multe altele.

Spre deosebire de sistemele de pozi ionare prin satelit american i rusesc,
GALILEO este un sistem de localizare civil. Pentru prima data, precizia
semnalului, continuitatea lui si utilizarea in orice conditii va fi garantata prin
contract. Sistemul Galileo se bazeaza pe functionarea unei constelatii de
sateliti de navigatie si pozitionare globala.

Navigarea prin satelit poate ameliora traficul prin imbunatatire eficientei
dirijarii traficului. Poate ghida persoanele cu handicap, sau localiza animale
sau containere. Poate facilita desfasurarea de operatiuni destinate protectiei
civile, constituind un instrument de control pentru autoritatile care
gestioneaza granitele etc.

GNSS-ul european va oferi servicii mult mai precise si mai fidele decat
sistemele americane si rusesti. In cadrul conferintei s-a evidentiat faptul ca
acest lucru va face posibila o serie noua de servicii si oportunitati de afaceri.



Serviciile oferite de GALILEO

GALILEO va oferi patru servicii de baza. Aceste servicii vor fi oferite in
toata lumea, ele fiind independente de alte sisteme:

• GALILEO Servicii Deschise – acest serviciu rezulta din combinarea
semnalelor deschise si ofera pozitie si performante superioare altor
sisteme GNSS

• GALILEO Siguranta Vietii (SoL) – se adreseaza transportului, de
ex. transport aerian, maririm etc.

• GALILEO Servicii Comerciale (SoL) – asigura accesul la alte doua
semnale, ceea ce va permite imbunatatirea acuratetei.

• GALILEO Servicii Publice (PRS) – ofera pozitia si timpul anumitor
utilizatori, accesul fiind controlat.

Primul satelit experimental GALILEO, GIOVE-A a fost lansat in decembrie
2005. Printre alti sateliti experimentali se numara si GIOVE-B, programat in
martie 2008 si GIOVE-A2 programat sa fie lansat in cea de-a doua jumatate
a anului 2008. Astfel,

Furnizorii de servicii, companiile si autoritatile publice trebuie sa ia in
calcul ce poate oferi GALILEO, profitand de imensele oportunitati oferite de
acest program. Un asemena spectru larg de noi oportunitati deschise catre
companii si administratii publice nu a mai fost intalnit de la intrarea pe piata
a computerelor si a telefoniei mobile.

Aceste oportunitati includ:

• Servicii de localizare – acest termen cuprinde un spectru larg de
aplicatii destinate consumatorului final, ca de ex „Pagini aurii mobile”
sau „Servicii de proximitate”, servicii oferite turistilor, celor care fac
drumetii, muzeelor. Ele dau o noua dimensiune securitatii, permitant
localizarea bunurilor furate, sau a persoanelor sau animalelor pierdute.



• Transport – sectorul transporturilor va suferi mari imbunatatiri cu
acest program. Harti mai detaliate sau servicii de navigare vocale va
ameloira problemele legate de trafic.

• Energie – GALILEO va veni in ajutorul retelelor de energie prin
acuratetea sistemului de localizare, oferind noi posibilitati de transport
si distributie de energie.

• Finante, banci, asigurari – in societatea informationala in care traim,
securitatea, integritatea datelor, autenticitatea si confidentialitatea sunt
probleme majore in schimbul electronic al documentelor si al
fisierelor electronice. GALILEO va proteja aceste informatii, folosind
ultimele tehnici de autentificare.

• Constructii – acuratetea este foarte importanta in constructii.
Impreuna cu o harta digitala, GALILEO este un instrument prin
intermediul caruia vor scadea costurile si va creste productivitatea,
mentinand aceleasi standarde de constructie.

• Agricultura – prin folosirea programului GALILEO alaturi de alte
tehnologii, se va imbunatati monitorizarea distributiei pesticidelor si
se va gestiona proprietatea mai eficient.

• Pescuit – se va face un schimb de informatii mai fiabil intre barci si
statii.

• Mediu – serviciile oferite de GALILEO pot fi folosite pentru a
detecta poluatorii, pentru a cartografia oceanele, a studia curentii,
monitoriza atmosfera etc.

Tot in aceasta zi au fost prezentate exemple de succes din Israel, America
Latina, China in ceea ce priveste folosirea acestui program.

In partea a doua a evenimentului GROWING GALILEO, pe data de 28
ianuarie 2009, a fost prezentat cel de-al saptelea program cadru de cercetare
si dezvoltare tehnologica, in special cea de-a doua solicitare de propuneri
destinata programului GALILEO. Cu acest prilej, s-a discutat despre
oportunitatile de finantare pentru propunerile de proiect privind navigarea
prin satelit oferite de cel de-al saptelea program cadru de cercetare si
dezvoltare tehnologica, finantat de Comisia Europeana. Totodata,
evenimentul a oferit prilejul participantilor sa discute despre diferitele
propuneri de proiecte, dar si sa relationeze, sa faca schimb de informatii, si
nu in ultimul rand sa stabileasca parteneriate.



Cei prezenti au avut ocazia sa afle de la experti din industria GNSS despre
proiectele care au primit finantare in prima sesiune de propuneri FP7, lansata
in noiembrie 2007, putand discuta despre rezultatele si experientele primei
sesiuni. Dl Boris KENNES, European GNSS, dar si alti experti precum
Michel BOSCO, CE, DG TREN sau Frederic LASSALLE, CE, DG TREN
au prezentat aspecte legate de finantare, probleme legale, propuneri de
proiecte, licitatii, etc.

ID: FP-7-GALILEO-2008-GSA-1

Beneficiari: entitati legale. Pentru proiectele colaborative: cel putin trei
entitati legale independente, stabilite in doua state membre diferite sau cel
putin tari in curs de aderare.

Budet: € 30 000 000. Contributia financiala a Comunitatii poate atinge
maxim 100% din costurile eligibile totale (minimul fiind de 50%).

Procedur  de plat
Pentru majoritatea schemelor se va folosi metoda rambursarii ca si metoda
de finantare.

Termen: 31 martie 2009 la ora 17:00:00 (ora locala din Bruxelles)

Program specific: Cooperare

Teme: Transport

Valoare de finantare:

Valoare minima: Nicio valoare specificata

Valoare maxima: Nicio valoare specificata



Note valorice -Valoarea maxima a grantului este 75% din valoarea totala a

proiectului.

Descriere extins

Cooperarea internationala va fi sustinuta prin:
- cercetari colaborative
- proiecte de colaborare, retele de excelenta, actiuni pentru sustinera acestor
retele;
- platforme tehnologice europene - aceste platforme aduc impreuna partile

interesate mai ales din domeniul industrial, pentru a defini si implementa
SRA (Strategic Research Agenda);
- unirea initiativelor tehnologice
- pentru indeplinirea unor obiective tehnologice vor fi incheiate parteneriate
pe termen lung intre sectorul privat si public;
- coordonarea programelor nationale de cercetare - in acest scop vor fi

folosite doua instrumente: schema ERA-NET si participarea la
implementarea comuna a programelor de cercetare.

Programele de finantare pentru transport vor avea alocate, in cadrul FP7,
4,16 miliarde de euro. Aceste finantari vor avea ca obiectiv dezvoltarea
sigurantei, un transport pan-europeana mai ecologic de care sa beneficieze
toti cetatenii, respectand mediul si crescand competitivitatea industriei
europene in intreaga piata.

In acest scop sunt vizate urmatoarele domenii:
• aeronautica si transportul aerian,
• cresterea eficientei, asigurarea satisfactiei si sigurantei clientilor,
• imbunatatirea eficientei costurilor, protectia navelor si a pasagerilor,
• pionerat in domeniul transportului aerian in viitor.

Se va mai avea in vedere sustenabilitatea transportului, decongestionarea
coridoarelor de transport, asigurarea mobilitati urbane, intarirea
competitivitatii. Vor fi sustinute actiuni cu privire la navigarea prin sistemele
satelit si exploatarea intregului potential, adaptarea receptorilor si a
tehnologiilor.

Informatii suplimentare



Apel de propuneri de la Autoritatea Europeana de Supervizare GNSS sub
sectiunea \"Cooperare\" din cadrul celui de-al  7-lea Program Cadru pentru
Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Activitati Demonstrative - FP7-
GALILEO-2008-GSA-1. FP7-GALILEO-2008-GSA-1 OJEU C324,
19/12/2008 - Actiunea 4.

Restrictii: participantii in proiectele colaborative trebuie sa incheie o
intelegere de consortiu. Proiectele colaborative trebuie sa dureze intre 6 si 24
luni.

Detalii la adresele:

http://www.gsa.europa.eu

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm

http://cordis/europa.eu/fp7

Persoane de contact:

donna.reay@gsa.europa.eu

• Bulgarian Roses, 28 ianuarie 2009.

LOCA IE: Parlamentul European, cladirea Altiero Spinelli, sala ASP 3,

strada Wiertz, nr. 60, Bruxelles.

ORGANIZATORI: Evgeni Kirilov, MEP si Delegatia socialista bulgara
la  Parlamentul European

Descrierea tematicii dezb tute:

In cadrul acestei zile organizatorii au oferit 2 evenimente :

http://www.gsa.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm
mailto:donna.reay@gsa.europa.eu


- Conferinta « Valea Trandafirilor - o regiune unica in Europa », ce a avut
loc in sala ASP 3G3 in cadrul Parlamentului European ;

- Expozitia « Trandafirul bulgar - simbol al Bulgariei, sursa de inspiratie si
frumusete », unde au putut fi admirate imagini din regiunea bulgara
denumita Valea Trandafirilor.

Spre sfarsitul evenimentului organizatorii au oferit o receptie unde invitatii
au putut degusta si incerca specialitati culinare, vinuri si produse cosmetice
avand la baza esente de trandafiri din regiunea Valea Trandafirilor.

In cadrul conferintei a fost prezentata crama “Rose Valley”, crama ce a
mostenit stravechea i odata faimoasa cooperativa “Jarlovski misket” de
crestere si productie a vinului.



În 1891 în Karlovo (chiar în centrul Rose Valley) existau câteva mici crame
de familie. Proprietarii acestora au decis s  se uneasc i s  înfiin eze
cooperativa “Jarlovski misket”, denumit  dup  varietatea de tipuri de
struguri în Rose Valley i în Bulgaria. Cu suportul financiar al B ncii de
Credit în Agricultur , în 1927 au construit o cram  în Karlovo. În 1947
aceast  crama a fost na ionalizat . Din 1996, dup  privatizare, crama a
devenit proprietate particular .

“Rose Valley” JsC de ine trei crame separate (în Karlovo, în ora ul Banya i
în satul Moskovetz). Toate sunt situate în sudul mun ilor Stara Planina, chiar
în inima Rose Valley, care reprezint  centrul geografic al Bulgariei.

1. Cea mai veche cram  a companiei este Karlovo. Crama este o construc ie
clasic  contruit  dup  un proiect francez cu tuneluri si galerii s pate în
munte, unde vinul poate îmb trâni în condi ii naturale optime –
temperatur i umiditate constante. Aceast  cram  se dore te a fi
restaurat i transformat  într-un salon pentru clien ii VIP, prin
intermediul galeriilor subterane, muzeului vinului (al istoriei vinului în
regiune), hotel chiar deasupra galeriilor i eventual construirea unui
complex etnografic.

2. Cea de-a doua cram  este situat  în ora ul Moskovetz. Pe lâng  soiuri
aduse recent precum Gewurztraminer, Muskat Ottonel i Chardonnay
Muscade, ea se laud  cu cel mai vechi soi local, Karlovski misket,
cunoscut înc  de acum 4200 de ani. Acest soi este perfect pentru
producerea de vinuri albe seci, ca i pentru vinuri de desert i brandy.
Aceast  podgorie, datorit  loca iei de-a lungul drumului interna ional
“podbalkanski” va fi transformat  într-o atrac ie pentru degustare de
vinuri i alte forme de turism rural.

3. Ultima cram  este localizat  în ora ul Banya. Este echipat  cu propria
sta ie de tren pentru înc rcare, anexe, rezervare pentru învechirea vinului,
depozite, facilit i pentru îmbuteliere

Dac  în timpul perioadei socialiste Rose Valley producea i exporta
vinuri albe i pentru desert în Rusia, dup  1996 a produs o cantitate mai



redus  de vinuri dar de calitate mult superioar  fiind considerat  un
magazin exclusivist de vânzare a vinurilor.

Accesul spre Rose Valley se realizeaz  prin intermediul autostr zii Hemus, a
drumului na ional “podbalkanski” care urmeaz  partea de sud a mun ilor
Balcani, prin intermediul a 2 aeroporturi interna ionale din regiune Sofia i
Plovdiv, dar i prin mijloc feroviar c tre toate cele 3 regiuni unde compania
de ine podgorii i crame.

Ca o parere personala, deoarece toate produsele din Rose Valley au fost
prezentate ca fiind organice, provenite din culturi organice, am fost foarte
mirata ca pe niciun produs(branza, vin, produse cosmetice, parfum, ulei de
trandafiri) nu exista inscriptia ‘eco’ sau ‘bio’ regasita pe toate produsele
considerate ca provenind din culturi fara pesticide, insecticide etc.

Am intrebat de ce nu se profita de faptul ca produsele organice sunt de
obicei mai scumpe decat cele din culturile tratate si ca atare de ce nu exista
pe eticheta specificarea ‘produs biologic’ (desigur, fie vorba intre noi eu
cred ca nu sunt, pentru ca in orice strategie de marketing se valorifica si cea
mai mica oportunitate de a-ti ridica in slavi produsul, mai ales daca ar fi avut
aceasta calitate pe care tot mai multi dintre noi o cautam). Nu prea am primit
raspuns ,dar am fost asigurata ca toate produsele expuse au certificate de
calitate asa cum au fost prezentate-adica sunt organice.



• Sedinta organizatorica, 29 ianuarie 2009.

LOCATIE: Bruxelles, Rue Montoyer 24

ORGANIZATORI: doamna Liliana Mangeac – coordonator,

Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:
- Discutii privind organizarea in perioada 5-9 februarie a.c.

a celei de-a 51-a editie a Salonului de Vacante se va

desfasura la Bruxelles la initiativa Biroului Roman de

Turism de la Bruxelles, care ne invita sa participam la



stand. Asta inseamna ca va trebui sa asiguram atat

prezenta fizica, dar si cu materiale de promovare.

- Programul biroului pentru luna februarie 2009

- Detalii privind organizarea unei sesiuni de formare ce se

va organiza in 19 februarie a.c. pe tema comunicarii in

capitala europeana, cu sprijinul Euractiv.

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


