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EUROSCAPES  SEMINARII TEMATICE 

Pana la aceasta data, au fost organizate patru seminarii tematice (din opt), la care au 

participat toti partenerii proiectului. 

Conferinta de lansare a proiectului 

Intalnirea de lansare a proiectului a avut loc in localitatea Marne-la-Vallee, in perioada 18-

19 februarie 2010, intalnire la care au participat peste 70 de invitati. Acest eveniment a 

constituit un bun prilej pentru participanti de a initia discutii pe tema unei definitii unitare 

a  conceptului de <zona verde>, concept inteles ca o zona familiara locuitorilor ei, rezultat 

al interactiunii factorilor de mediu si culturali. 

In cadrul acestei prime intalniri, au fost organizate doua ateliere de lucru. Unul dintre 

acestea s-a concentrat pe instrumente de diagnoza si inventariere, in cadrul caruia 

Organizatia SAN a prezentat propriul Sistem Informatic Geografic iar celalalt atelier a avut 

ca tema de dezbatere procedurile de raportare financiare si administrative, precum si 

aspecte legate de comunicare. 

La finalul intalnirii, s-a organizat un tur de vizitare al zonei Val Maubees, fiind vizitate 

imprejurimile si zonele de interes cultural. 

 

Seminarul tematic organizat in Torun/Polonia 

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitati  
site-ul proiectului www.euroscapes-eu.org  
 

 

 

 

Primul seminar cu tema 

“Managementul monumentelor verzi 

in cadrul zonei urbane”, a avut loc in 

localitatea Torun din Polonia, in 

perioada 8-9 iulie 2010. 

Municipalitatea dinTorun a organizat 

un atelier de lucru in aer liber, in 

cadrul caruia partenerii proiectului 

EUROSCAPES, impartiti in echipe, au 

schitat un plan de management care 

vizeaza Piata Chopain, situata in 

imediata apropiere a centrului 

orasului. S-au evidentiat doua 

propuneri de proiecte iar in urma 

unei consultari publice se va decide 

care dintre propuneri va fi 

implementata 

http://www.euroscapes-eu.org/
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Seminarul tematic organizat in Tenerife/Spania 

 

Au fost organizate doua ateliere de lucru: unul care a vizat zonele peri-urbane si zonele cu 

potential agricol, si celalalt atelier care a vizat spatiile verzi in cadrul zonelor urbane. 

A fost organizata o vizita de lucru in zona degradata Montana de Taco iar participantii au 

fost invitati sa-si prezinte propunerile pentru a contribui, cu experienta proprie, la 

reabilitarea zonei. Mai multe detalii sunt prezentate pe site-ul proiectului. 

 

Seminarul de la Londra/Marea Britanie 

Al treilea seminar specific cu tema <Functionalitatea spatiilor verzi in cadrul zonelor 

urbane aglomerate>  a avut loc la Londra, in perioada 17-18 februarie 2011. 

In prima zi de desfasurare a seminarului, mai multi experti au prezentat viziunea si 

managementul East London Green Grid. Au avut loc discutii si despre  Managementul Zonei 

Verzi in cadrul Parcului Olimpic, care este parte integranta din East Green Grid. La finalul 

zilei s-a organizat un tur de vizionare al Parcului Olimpic. 

In cadrul celei de a doua zi, Dr.Deni Ruggeri, in calitate de reprezentant al Universitatii 

din Oregon a sustinut o prezentare cu tema “Sustenabilitatea zonelor verzi- dimensiunea 

culturala a spatiilor verzi”. 

Doamna Anne Jaluzot din partea CABE a prezentat o metoda de evaluare a valorii 

economice a infrastructurii zonelor verzi. Aceasta reprezinta un prim model disponibil pe 

internet. Urmeaza ca partenerii proiectului EUROSCAPES sa testeze  aceasta metoda. 

Trei ateliere de lucru au fost organizate, pe urmatoarele teme: 

“Utilizarea GIS si a altor instrumente electronice pentru furnizarea managementului 
eficient al zonei verzi” 
“Resursele de apa si problematicile specifice - aspecte sociale si economice” 
“Resursele de apa si problematicile specifice - aspecte economice 
 

 

Al doilea seminar cu tema “Planurile 

de Management ale Zonei Verzi si 

arealele protejate” a fost sustinut in 

Tenerife, in perioada 12-14 octombrie 

2010. Seminarul a fost organizat in 

cadrul celui de-al paisprezecelea Forum 

Latino-American de Arhitectura 

Urbana. 
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Progresul rezultatelor si activitatilor 

Bunele practici 

S-a realizat un schimb de experienta si analiza a bunelor practici. Acesta va imbunatati 

practicile partenerilor si dezvoltarea de catre fiecare partener a propriilor Planuri de 

Management a Zonelor Verzi. Bunele practici referitoare la managementul apei, 

reabilitarea zonelor degradate, imbunatatirea aspectului parcurilor publice, etc. au fost 

prezentate si vor fi examinate de catre parteneri. 

                                                                               

 

Planurile de management a zonelor verzi 

Partenerii si-au definit strategia si scopul 

in vederea dezvoltarii propriilor Planuri 

de Management a Zonelor Verzi. Aceste 

Planuri reprezinta documente de 

planificare strategica, care vor veni in 

sprijinul partenerilor in vederea 

implementarii de practici de management 

sustenabile la diferite nivele (regional, 

local, parcuri, etc).   

 

 

 

Actiuni de informare organizate pe plan local 

Unii parteneri au demarat deja actiunile de informare pe plan local, in vederea informarii 

si educarii comunitatii cu privire la managementul durabil. 

Liderul de proiect a organizat o expozitie in parcul Noisiel, in luna iunie a anului 2010, 

avand ca tematica managementul specific al zonelor verzi. 

Universitatea Sapienza din Roma a organizat o conferinta in cadrul careia s-a prezentat 

proiectul EUROSCAPES, in data de 18 ianuarie 2011, la care au participat factorii de 

decizie locali, reprezentanti ai mediului academic si managerii zonelor naturale. 

Facultatea din Slovacia a organizat un eveniment de diseminare a informatiilor, care s-a 

bucurat de participarea unui numar de 63 de persoane, in data de 11 mai 2010, in 

Piestany. Acest atelier de lucru organizat la nivel national s-a axat pe subiectul planurilor  
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de management ale zonelor verzi, in special  pe managementul zonelor impadurite si 

aplicarea GIS pentru utlizarea acestor planuri de management. 

Consiliul Orasului Granollers a organizat o conferinta in cadrul careia experti locali, 

nationali si internationali si-au prezentat experienta dobandita in ceea de priveste 

refacerea mediului ambiant in zonele invecinate cursurilor de apa. Mai mult de 150 de 

participanti au fost prezenti la acest eveniment cu caracter informativ si care a avut un 

grad de participare peste medie. Universitatea din Sapientza si Consiliul Orasului Wetzlar 

au prezentat in cadrul acestui eveniment propriile proiecte. 

Participarea la alte evenimente 

Proiectul EUROSCAPES a fost prezentat in cadrul conferintei cu tema <Zona verde in oras, 

orasul in zona verde>, organizata in perioada 11-12 noiembrie in Slovacia. 

Organizatia SAN, liderul proiectului, a participat la Conventia Europeana a Zonei Verzi, cu 

prilejul conferintei aniversare, organizate la Florenta, in noiembrie 2011. 

Liderul proiectului a participat la intalnirea ocazionata de lansarea proiectului PERIURBAN 

Parks: un proiect finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV 

C, pe tema managementului si realizarii durabile a parcurilor in zonele peri-urbane. A fost 

semnat un acord de cooperare vizand ambele proiecte. 

Adresa de internet: www.periurbanparks.eu  

 

AGENDA URMATOARELOR EVENIMENTE 

Seminarii tematice si actiuni de informare 

 Urmatorul seminar tematic va fi organizat la Trikala, in Grecia, in perioada 17-18 

iunie 2011, avand ca subiect principal utilizarea instrumentelor GIS in cadrul 

planurilor de management a zonelor verzi 

 Organizatia SAN va organiza o actiune de informare locala cu prilejul organizarii 

Serbarii Naturii, in data de 21 mai 2011 

 Un seminar cu tema <Managementul Patrimoniului Cultural> va fi organizat la 

Roma, in octombrie 2011. 
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http://www.periurbanparks.eu/

