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Proiectul  ERNEST este finantat prin 

Programul Cadru 7 pentru Cercetare al 

Uniunii Europene, Domeniul “Coordonarea 

activitatilor regionale si nationale” 

(Componenta ERA-NET) 

 

Parteneriat 
 

Regione Toscana (IT) – Coordonator proiect 

Cité de la Culture et du Tourisme Durable 

(FR) 

Basque Government - Industry, Commerce and 

Tourism Department (ES) 

Prefecture of Ilia (GR) 

South-East Regional Development Agency 

(RO) 

Govern de les Illes Balears (ES) 

Regional Development Agency of North 

Hungary (HU) 

South West Tourism (UK) 

Danish Forest and Nature Agency, Nord 

Zealand (DK) 

Generalitat de Catalunya (ES) 

Conseil Régional d’Aquitaine (FR) 

Regione Emilia Romagna (IT) 

 

Durata: 4 ani 

 

Septembrie 2008-August 2012 

 

Cum a luat nastere acest 

proiect? 

 

Impartasind din experienta acumulata inclusiv 

in ceea ce priveste activitatea de cercetare, 

putem avea un turism sustenabil. In anul 2007, 

cativa reprezentanti ai  regiunilor  Europene, 

precum si alte organizatii implicate activ in  

 

 

domeniul turismului sustenabil s-au reunit, pentru 

a crea proiectul ERNEST, o actiune ERA-NET, 

cu scopul de a dezvolta si consolida un cadru 

pentru coordonarea programelor de cercetare 

regionale in domeniul turismului sustenabil. 

 

Cine sunt partenerii? 

 

Partenerii proiectului sunt reprezentati de regiuni 

turistice europene printre cele mai cunoscute si, 

totodata implicate in aspecte legate de cercetarea 

sustenabila a turismului: Regiunea Toscana 

(Italia),  Regiunea Alpes de Haute (Franta), Tara  

Bascilor (Spania), Ilia (Grecia), Sud-Vestul 

Angliei, Regiunea Catalonia (Spania), Regiunea 

Aquitaine (Franta), Regiunea Emilia Romagna 

(Italia), Nordul Insulei Zealand (Danemarca) si  

Insulele Baleare (Spania). Nu in ultimul rand, 

reprezentanti ai Regiunii de Sud-Est a Romaniei si 

din Nordul Ungariei sunt implicati in acest 

proiect. Fiind reprezentanti ai noilor state membre 

in Uniunea Europena, in aceste doua regiuni 

turismul joaca un rol si mai important in ceea ce 

priveste impactul economic.   

 

Proiectul ofera oportunitatea partenerilor de a-si 

impartasi din cunostinte si de a descoperi 

initiative sau activitati de cercetare care nu sunt 

cunoscute in regiunea lor. In unele cazuri, aceste 

activitati pot fi transferate; in altele, acestea pot fi 

integrate in programele deja existente. Acest 

proiect isi propune sa reuneasca actorii cheie de la 

nivel local, regional si interregional si sa-i 

incurajeze sa impartaseasca idei si experiente 

pentru a-si imbunatati propria activitate.  

In toate regiunile partenere ale proiectului precum 

si in multe altele din Europa, turismul este sau va 

deveni un sector economic important, dar totodata 

un sector care poate avea efecte negative asupra 

teritoriului. Suntem martorii evolutiei pietei 

turistice dominate pe de o parte de o crestere 

considerabila a standardelor statiunilor localizate 

in zona de coasta, iar pe de alta parte de 

dezvoltarea turismului cultural si a turismului 

verde. Deseori, politicile ce se adreseaza 

dezvoltarii turismului nu iau in considerare 

principiul sustenabilitatii sociale si a mediului, in 

schimb sunt concentrate pe un castig economic pe 

termen mediu.  



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

         Arii strategice de cercetare 
 

 Impactul transportului  

 Calitatea vietii rezidentilor   

 Calitatea muncii  

 Extinderea ofertei privind 

destinatiile turistice si turismul 

sezonier 

 Conservarea activa a 

patrimoniului/mostenirii culturale  

 Protejarea mediului inconjurator  

 Pastrarea  identitatii destinatiilor 

turistice 

 Reducerea si optimizarea utilizarii 

resurselor naturale 

 Reducerea si optimizarea 

consumului de energie 

 Reducerea cantitatii de deseuri si 

optimizarea managementului 

deseurilor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce reprezinta proiectul ERNEST? 
 

Vorbim despre turism sustenabil atunci cand 

zonele turistice au un impact scazut asupra 

mediului si a culturii locale, dar in acelasi timp 

genereaza venit si locuri de munca pentru 

localnici. 

 

Proiectul ERNEST sustine ideea unei cercetari a 

turismului sustenabil bazandu-se pe o „structura 

operativa cu 2 piloni”, structura ce va fi 

dezvoltata si impartasita partenerilor. Cei doi 

piloni sunt dialogul social si evaluarea iar acestia 

reprezinta fundamentul unor viitoare activitati de 

cercetare in domeniul turismului sustenabil 

furnizand conditiile necesare pentru ca cercetarea 

in turism sa vina in intampinarea nevoilor locale 

ce pot fi foarte bine masurate si evaluate. Este 

important pentru administratia publica sa utilizeze 

modele si platforme pentru toate tipurile de 

coordonare si dialog social. Astfel, acestea vor fi 

sprijinite de proiectul ERNEST pentru a promova 

colaborarea, transferul la nivel transnational si 

activitatile  comune.  

 

Proiectul ERNEST are o semnificativa valoare 

adaugata europeana. Proiectul isi propune sa 

acopere lipsurile ce exista in acest moment in 

activitatea de cercetare ce se desfasoara in diferite 

regiuni partenere. 

Coordonarea si cooperarea in cadrul proiectului 

ERNEST vor conduce atat la implementarea cu 

succes a noilor programe de cercetare, dar si la 

imbunatatirea celor existente. De asemenea, 

proiectul dedica timp si resurse pentru a atrage noi 

regiuni partenere din Europa care activeaza in 

sectorul turismului si doresc sa dezvolte 

activitatea de cercetare in domeniul turismului 

sustenabil 

 

Au fost identificate 10 arii strategice de 

cercetare ce vor fi analizate in cadrul proiectului 

ERNEST.   

 

 

 

 

Pentru prima data, un numar mare de 

organizatii si regiuni  vor intreprinde 

actiuni pentru a contribui la  

consolidarea practicilor sustenabile  



 

 

 

Progresul proiectului 
 

 Evenimente interregionale organizate in primul an de implementare a 

proiectului   
 

Intalnirea organizata cu ocazia lansarii oficiale a proiectului a avut loc in perioada 25-26 Septembrie 

2008 in Florenta. In cadrul acestei intalniri de lucru, a fost stabilita componenta Comitetului de Coordonare 

si a Grupului Consultativ si de Politici. De asemenea, a fost discutat planul de lucru si au fost prezentate 

aspecte legate de rolul fiecarui partener in proiect si rezultatele estimate. Discursurile sustinute de catre D-

nul Albino Caporale, Director al Compartimentului de Dezvoltare Economica si D-nul Paolo Bongini, 

Director al Compartimentului de Coordonare a sectoarelor Turism si Comert din cadrul Regiunii Toscana au 

subliniat importanta turismului sustenabil la nivel European.  

Intalnirea coordonatorilor pachetelor de lucru ale proiectului a avut loc in Marsilia, in data de 29 

Octombrie 2008, ocazie cu care au fost discutate activitatile specifice fiecarui pachet de lucru. Aceasta 

intalnire de lucru a coincis cu organizarea conferintei NECSTouR – Reteaua Regiunilor pentru Turism 

European Competitiv si Sustenabil - ce s-a desfasurat in Marsilia, in perioada 30-31 Octombrie. Ca si 

ERNEST, reteaua NECSTouR este in concordanta cu Agenda Europeana pentru un Turism European 

Competitiv si Sustenabil (COM (2007)621) si isi propune sa dezvolte si sa consolideze un cadru coerent 

pentru coordonarea programelor de dezvoltare regionala si a cercetarii in domeniul turismului competitiv si 

sustenabil. Astfel a fost gandita o sinergie intre cele doua retele. 

A doua intalnire de lucru a proiectuluia a avut loc in Bath, in perioada 5-6 Martie 2009, aceasta 

intalnire fiind gazduita de catre partenerul proiectului South West Tourism (SWT). Temele discutate au 

facut referire la: managementul proiectului, progresul activitatilor incluse in pachetul de lucru 

“comunicare”. Unele activitati legate de managementul proiectului au fost aprobate de catre Comitetul de 

Coordonare, inclusiv strategia de comunicare si strategia de implicare a actorilor cheie. 

De asemenea, intalnirea de lucru a avut ca scop, acumularea de cunostinte: 

 “sesiune de schimb de cunostinte” cu rolul de a colecta informatii despre modul in care tematica 

proiectului ERNEST este abordata in regiunile partenere si pentru a descrie experientele, 

provocarile si bunele practici. In cadrul intalnirii de la Bath, au fost organizate doua sesiuni de 

schimb de experienta, una concentrata pe aspecte legate de evaluare si indicatori utilizati in 

regiunile partenere (“pilonul evaluare”) si cea de-a doua pe tema planurilor de implicare a 

actorilor cheie  elaborate de parteneri (“pilonul dialog social”); 

 sesiune de instruire in cadrul careia, partenerul gazda, South West Tourism a prezentat “REAP 

Tourism” (Resources and Energy Analysis Programme on Tourism), un instrument de masurare a 

amprentei ecologice/de carbon a turistului utilizat si pentru realizarea de scenarii. 

 

 Urmatoarele intalniri de lucru ale proiectului 
 

Cea de-a treia intalnire va avea loc in data de 10-11 Septembrie 2009 in Greoux les Bains (PACA, 

France) si va fi gazduita de catre partenerul Cité de la Culture et du Tourisme Durable (CCTD). A patra 

intalnire va fi organizata in Florenta, Regiunea Toscana, in prima saptamana a lunii noiembrie 2009, inainte 

de Conferinta Internationala “Euromeeting” ce se va desfasura in perioada 5-6 Noiembrie 2009.  



 

 

 

 

 Activitati si rezultate obtinute pana in acest moment   
 

Pentru a parcurge primii pasi in vederea imbunatatirii coordonarii, toti partenerii proiectului 

ERNEST au identificat actori cheie regionali in sectorul turismului si au elaborat planuri de incurajare a 

implicarii acestora in proiect. Pentru a avea o imagine clara a regiunilor si pentru a promova colaborarea 

si dialogul, se vor desfasura sesiuni de consultare cu actorii cheie pe toata perioada de implementare a 

proiectului. De asemenea, au fost prevazute sesiuni tematice in cadrul pachetului de lucru 2 (comparare 

interregionala) si in cadrul pachetului de lucru 3 (actiuni comune) pentru a stabili prioritati si puncte de 

interes in ceea ce priveste activitatea comuna de cercetare a dezvoltarii sustenabile a turismului. 

 

 

      La inceputul anului 2009, partenerii proiectului 

      ERNEST au demarat activitatea de identificare  

      a programelor existente in domeniul 

      turismului  sustenabil. 

 

Informatiile colectate vor fi utilizate pentru a 

realiza doua rapoarte: “Identificarea 

politicilor, strategiilor, programelor regionale 

si a resurselor” si “Comparare interregionala”. 

Cel de-al doilea raport  constituie o analiza 

comparativa a programelor si bunelor practici 

implementate de catre parteneri. Aceasta 

analiza reprezinta un punct de pornire pentru a 

implementa activitati si licitatii de fonduri in 

comun.  

 

Referitor la activitatile de comunicare, au fost 

realizate instrumente de comunicare precum: 

emblema si pagina web a proiectului, 

brosura si primul buletin informativ. De 

asemenea, a fost elaborata Strategia de 

comunicare ce are drept scop promovarea 

activitatilor si rezultatelor proiectului la nivel 

regional, national si European in vederea 

cresterii gradului de constientizare a 

aspectelor legate de un turism sustenabil in 

cadrul regiunilor partenere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare privind proiectul ERNEST, vizitati: 

http://www.ernestproject.eu 

 
Informatiile prezentate in cadrul acestui buletin informativ reflecta doar parerea autorului. Comunitatea 

Europeana nu este responsabila  de utilizarea informatiilor continute in acest material. 


