
 

 

 
 

 
 

BULETIN INFORMATIV 2/APRILIE 2010 

 

Lansarea oficiala a proiectului “EUROSCAPES”  

18 -19 Februarie 2010 

 

o Bun venit 
 

o Cuvant introductiv - Domnul Aumard,  

Vice-presedinte, Comunicare si relatii externe   

o Prezentarea planurilor de lucru 

o Prezentarea  partenerilor proiectului  
 

o Discurs -  Domnul  Piotrowski 

Vice-presedinte, Protectia mediului si dezvoltare 

sustenabila  

 

o Prezentare -  Domnul Gilles Vexlard, arhitect 

peisagist 

o Ateliere de lucru :  
 

- Instrumente de inventariere si diagnoza  si GIS  

- Reguli administrative si financiare, aspecte 

legate de comunicare 

o Prezentarea proiectului PERIURBAN – pe tema 

mediului si a parcurilor urbane 

o Concluzii ateliere de lucru 
 

Proiectul “EUROSCAPES” reprezinta rezultatul unei idei 
impartasite la nivel inter-regional cu privire la nevoia de a 
dezvolta o metoda integrata si sustenabila in domeniul 
managementului peisagistic in zonele urbane si peri-
urbane.    
 
Proiectul “EUROSCAPES” se refera la managementul – 
mentinerea, pastrarea, protectia si imbunatatirea –
peisajelor naturale si culturale din zonele urbane si peri-
urbane, a zonelor verzi (parcuri, gradini, patrimoniu cultural) 
dar si alei, spatii verzi private si patrimoniu cultural. 
 
Partenerii proiectului “EUROSCAPES” si-au propus sa 
dezvolte o noua abordare privind managementul 
peisagistic, un instrument pentru implementarea Conventiei 
Europene a Peisajului adoptata de catre Consiliul Europei. 
 
Dupa identificarea complementaritatilor cu privire la 
practicile si instrumentele managementului peisagistic, 
partenerii vor impartasi aceste bune practici pentru a 
contribui la realizarea Planurilor de management 
peisagistic.   
 
Planurile de management peisagistic vor contribui la 
dezvoltarea unei abordari globale care sa tina cont de 
factori calitativi, de mediu si economici. Aceste planuri de 
management vor avea in vedere cresterea gradului de 
constientizare si vor avea la baza strategiile teritoriale 
locale, planurile de  master urbane etc. 

Cei 14 parteneri ai proiectului: 
 

- Syndicat d'Agglomération Nouvelle de Marne-la-
Vallée Val Maubuée /Franta; 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Est/Romania; 
Primaria orasului Loures/Portugalia; 
Municipalitatea Wetzlar, Regiunea Gießen- 
/Germania; 
Departamentul de management peisagistic din 
cadrul Guvernului Insulelor Canare/Spania; 
Universitatea Tehnologica—Facultatea de 
Arhitectura din Bratislava – Slovacia; 
Primaria orasului Sigulda/Letonia; 
Universitatea “Sapienza”- Departamentul de 
planificare teritoriala si urbana, Roma/Italia;  
Agentia de Dezvoltare Lacul Balaton/Ungaria; 
Departamentul de Dezvoltare Sociala -Primaria 
orasului Trikala/Grecia; 
Primaria orasului Granollers/Spania; 
Primaria orasului Torun/Polonia 
Platforma europeana a noilor oraselor, 

Bruxelles/Belgia; 
Organizatia “London Thames Gateway”/Marea 

Britanie 
 

 

 

 



 
 

PREZENTAREA 
PARTENERILOR 
PROIECTULUI  

 
 

SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLÉE VAL MAUBUÉE, Franta, liderul 

proiectului, va initia si impartasi cu partenerii proiectului o viziune comuna cu privire la nevoia de imbunatatire a 
metodelor privind managementul sustenabil, cultural si peisagistic in zonele urbane. De asemenea, vor fi stimulate 
urmatoarele obiective comune: transferul de bune practici in domeniul managementului peisagistic si al zonelor verzi; 
dezvoltarea unei abordari comune privind managementul teritoriului; contributie la implementarea obiectivelor 
Conventiei Europene a Peisajului. 

 

PRIMARIA ORASULUI LOURES, PORTUGALIA 
 

 

Primaria orasului Loures administreaza diferite tipuri de teritorii inclusiv zone peisagistice, rurale si 
urbane. Referitor la planificarea urbana, Primaria a elaborat un master plan la nivel local (care se 
revizuieste in acest moment) si un instrument regional “Planul regional pentru zona metropolitana 
Lisabona”. 

 

Care sunt asteptarile Primariei orasului Loures in urma implementarii proiectului “EUROSCAPES”? 
Aceste asteptari se refera la transferul de experienta si bune practici intre partenerii proiectului in aspecte legate de planificarea 
teritoriala, dar si in ceea ce priveste schimbul de instrumente pentru cresterea gradului de constientizare (comunicare si instruiri) 
si implicare a actorilor cheie locali.  

 
 

          MUNICIPILITATEA WETZLAR, REGIUNEA GIEßEN, GERMANIA 
 

In 2004, orasele Gießen si Wetzlar, in cooperare cu parteneri locali (universitati, camere de comert, etc.) si cu 
autoritatea regionala din Hessen au pus bazele unui grup de lucru in domeniul cooperarii intre orase cu accent 
pe aspecte legate de imbunatatirea planificarii urbane si regionale.  
Obiectivul principal al proiectului “EUROSCAPES” este de a promova experienta si bunele practici intre 
partenerii proiectului pentru a imbunatati instrumentele de management deja existente si a proteja mediul 
inconjurator. 

 
 

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT PEISAGISTIC DIN CADRUL GUVERNULUI  INSULELOR CANARE, SPANIA  
 

Departamentul de management peisagistic din cadrul Guvernului Insulelor Canare a creat un set de instrumente si bune practici 
in domeniul planificarii si inventarierii teritoriale. 

 
Unul din obiectivele proiectului este de a crea un model de plan de management sustenabil in domeniul 
peisajelor culturale si naturale si a invata din experienta si bunele practici ale partenerilor proiectului. De 
asemenea, proiectul isi propune sa promoveze o politica eficienta pentru dezvoltarea unor metode de 
management integrat in domeniul mediului pentru peisajele urbane. 
 
 

UNIVERSITATEA TEHNOLOGICA, FACULTATEA DE ARHITECTURA DIN BRATISLAVA, SLOVACIA  
 

Cursurile si activitatea de cercetare sustin integrarea principiilor si metodelor 
arhitecturale in domeniul peisagistic pentru o dezvoltare sustenabila. 
 
 
Proiectul “EUROSCAPES” ofera Universitatii Tehnologice oportunitatea de a beneficia si contribui la schimbul de informatii intre 
parteneri in ceea ce priveste managementul spatiilor verzi si planificarea teritoriala. Facultatea de Arhitectura din cadrul 
Universitatii Tehnologice va participa la elaborarea analizei diagnostic in vederea transferarii bunelor practici intre partenerii 
proiectului. 

 
PRIMARIA ORASULUI SIGULDA, LETONIA  

 
Primaria orasului Sigulda/Letonia va beneficia de schimbul de bune practici in vederea crearii si 

implementarii unui instrument de management pentru zonele verzi, instruirii actorilor locali, organizarii de 
campanii de constientizare pentru cetateni pentru a avea un mediu inconjurator sanatos. 
 

 
 UNIVERSITATEA “SAPIENZA”, DEPARTAMENTUL DE PLANIFICARE TERITORIALA SI URBANA,   
ROMA, ITALIA  
 



Universitatea “Sapienza” prin Departamentul de planificare teritoriala si urbana deruleaza activitati de 

cercetare in domeniile: mediu si planificare peisagistica, planificare teritoriala regionala, procese si instrumente de 
planificare urbana, regenerare urbana, sisteme informationale geografice etc. 
Unul din obiectivele proiectului “EUROSCAPES” este de a crea un plan de management integrat, metodologie  ce 
va fi utilizata in vederea dezvoltarii unui plan de management pentru rezervatia naturala Monte Rufeno.  
  
 
AGENTIA DE DEZVOLTARE LACUL BALATON, UNGARIA 
 
 

Aceasta agentie non-profit a fost creata in scopul dezvoltarii Regiunii “Lacul Balaton” prin implementarea 
de actiuni, investitii in domeniul protectiei mediului, imbunatatirii calitatii apei, dezvoltarii turismului.    
 

 
Proiectul  EUROSCAPES reprezinta o oportunitate de a transfera experienta si bunele practici ale partenerilor proiectului pentru 
a crea noi spatii verzi. 
 
  
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST, ROMANIA  

 
In concordanta cu misiunea institutiei, aceea de a promova dezvoltarea economica si sociala sustenabila, 
dezvoltarea urbana si a turismului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est isi propune sa 
consolideze capacitatea autoritatilor locale in domeniul managementului peisagistic natural si cultural in 
zonele urbane si peri-urbane. In vederea derularii schimbului de bune practici, Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Est va implica actori cheie regionali. 

 
 

DEPARTAMENTUL DE DEZVOLTARE SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI TRIKALA, GRECIA 

 
Departamentul de Dezvoltare Sociala este responsabil de dezvoltarea urbana sustenabila, a resurselor 
umane, a managementului apei si deseurilor, de imbunatatirea sistemelor de transport a energiei, de 
gestionarea patrimoniului cultural si natural. 
Departamentul de Dezvoltare Sociala isi propune sa dezvolte planuri de management pentru spatii verzi 
tinand cont de regulile privind protectia mediului si nevoile sociale. De asemenea, intentioneaza sa 
organizeze sesiuni de instruire pentru personal si sa creasca gradul de constientizare a cetatenilor cu 
privire la importanta acestui proiect. 
 

 
PRIMARIA ORASULUI GRANOLLERS, SPANIA 

 
Departamentul de mediu din cadrul Primariei orasului Granollers implementeza Planul de 
actiune 2007 – 2011 in domeniul protectiei si managementului patrimoniului natural, 
document care evidentiaza nevoia de protejare a peisajului la nivel local, promovarea 
elementelor de mediu si protejarea patrimoniului peisagistic. 
Proiectul “EUROSCAPES” contribuie la imbunatatirea instrumentelor de management 
peisagistic si la dezvoltarea planurilor de management utilizand metodologia ce va fi 
dezvoltata pe parcursul proiectului, precum si intrumente GIS. 
 
 
PRIMARIA ORASULUI TORUŃ, POLAND 

 
Orasul Torun, capitala a Regiunii  Kujawsko-Pomorskie este localizat in partea de nord a Poloniei. Spatiile verzi 
ocupa un loc important in orasul Torun. Primaria orasului Torun este partener in cadrul proiectului intrucat si-a 
propus sa participe la schimbul de experienta pe tema managementului zonelor verzi si sa invete din bunele 
practici si expertiza regiunilor partenere. 

 
 

PLATFORMA EUROPEANA A NOILOR ORASELOR, BELGIA 
 

Aceasta organizatie reprezinta o platforma care reuneste orase noi si zone urbane care sunt intr-o 
dezvoltare rapida. Acest partener va fi responsabil de coordonarea activitatii de comunicare si diseminare 
a proiectului: administrarea site-ului proiectului, elaborarea buletinelor informative, precum si a altor 
publicatii. 

 
 

ORGANIZATIA “LONDON THAMES GATEWAY”, MAREA BRITANIE 

 
 
London Thames Gateway se intinde pe aproape 1/3 din suprafata orasului Londra; este o organizatie de 
tip public-privat ce isi desfasoara activitatea in numele a 11 autoritati locale, a 8 universitati, a Autoritatii 
de Sanatate si a Consiliului de Educatie si Competente. Aceasta organizatie promoveaza nevoia de 
dezvoltare a politicilor integrate de regenerare. Organizatia London Thames Gateway evidentiaza 
importanta mediului inconjurator  si a schimbarilor climatice pentru viitoarele investitii in peisagistica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea Domnului Gilles Vexlard, arhitect peisagist 
 
Domnul Gilles Vexlard, arhitect  peisagist, a avut o prezentare cu 
privire la amenajarea parcurilor.  Domnul Gilles Vexlard detine Agentia 
“Latitude nord”. In 2005, a fost premiat pentru munca sustinuta in 
vederea amenajarii parcului Munich Riem din Germania. 
 
Pe parcursul discursului sau, Domnul Gilles Vexlard a prezentat 
metodele utilizate pentru amenajarea parcului Munich Riem. Localizat 
la periferia orasului, parcul este compus dintr-o alternare a zonelor de 
flori cu cele de arbusti.   
 
Dupa o scurta prezentare a istoricului si localizarii parcului, au fost 
descrise aspectele legate de concept si management ale parcului. A 
urmat o prezentare bazata pe noi metode de amenajare a zonelor 
urbane. 
 
In finalul prezentarii sale, a fost mentionat parcul Mandinet din Val 
Maubuée pe care l-a amenajat cu cativa ani in urma.  

 

Parcul Munich Riem  

Parcul Mandinet  
 

Parcul Munich Riem  
 

Parcul Mandinet  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activitatea desfasurata de catre Syndicat d'Agglomération Nouvelle de 
Marne-la-Vallée Val Maubuée 
 

 

Raport oficial 
 

Raport pe teren 
Echivalent in ceea ce priveste 
sistemele GIS 

 
Nevoia de a sistematiza 
metodele de lucru  
 
Cunostinte dispersate : 
documentatie, 
comportament, diverse 
baze de date 

 
Tinand cont de 
patrimoniul natural  
 
Perceptia 
utilizatorilor finali, a 
cetatenilor  

 
Masurarea spatiilor  
 
Localizare geografica 
 
Centralizarea informatiilor 
pentru un proces mai bun de 
luare a deciziilor  

 
 

 
 

 
 

 

Cunostinte “empirice”  
Interconectare 

 

Cunostinte “obiective”  

 

Proiectul EUROSCAPES  
 

 

Amenajarea peisagistica 
 

Orientarea proiectului 
Echivalent in ceea ce 
priveste sistemele GIS 

 

Schimb de experienta  
 
Teritorii foarte diferite 
(marime, competente, 
institutii) 
 

Teme majore : turism / 
construirea patrimoniului /  
managementul apei / 
zone verzi 

 

Obiective comune? 
 
Ganditi-va la o 
metodologie! 
 
Ce indicatori putem 
utiliza? 
 

 

Dezvoltarea unui 
instrument comun? 
 

sau 
 

Implementarea unei 
platforme interactive pentru 
schimb de metode si date, 
adaptabile fiecarui partener  

   
    Managementul 

sustenabil al  

  spatiilor 

In cadrul primului atelier de lucru organizat pe 
tema instrumentelor de inventariere si diagnoza, 
liderul proiectului a prezentat cele mai noi 
instrumente in domeniul managementului 
spatiilor verzi, precum si a sistemelor GIS. 
 
Liderul de proiect a subliniat faptul ca, nevoile si 
obiectivele partenerilor sunt diferite, ceea ce 
presupune o analiza a acestora.  
 
De asemenea, trebuie evidentiat ca sistemele 
GIS pot fi utilizate doar dupa ce au fost 
clarificate aspectele mai sus mentionate. Aceste 
instrumente nu reprezinta o valoare adaugata 
pentru proiect ci doar o solutie tehnica pentru 
nevoile identificate ale partenerilor. 
 
 
A urmat o dezbatere legata de aspectele 
tehnice, de organizare, metodologice ale 
proiectului. Au fost  identificate mai multe tipuri 
de nevoi, precum: 
  

- Stabilirea rolului fiecarui partener in 
cadrul acestui proiect ; 

- Identificarea actorilor cheie relevanti si 
a nevoilor acestora;  

- Definirea unei strategii comune; 
- Realizarea schimbului de experienta 

intre parteneri etc. 

 
Un chestionar va fi transmis partenerilor pentru a identifica principalele 
teme (apa, diagnoza mediului) si instrumente (GIS) ce pot fi dezvoltate 
pe parcursul implementarii proiectului. 
 

 

Atelier 2: Procedura de raportare financiara si 
administrative; aspecte legate de activitatea de 

comunicare  
 
Toate informatiile relevante cu privire la regulile si procedurile 
financiare, administrative si de comunicare se regasesc in manualul 
Programului INTERREG IV C si pe pagina web dedicata acestui 
program, precum si in cererea de finantare si in acordurile de 
parteneriat. 
 
La fiecare sase luni, un raport de progres va fi inaintat liderului de 

proiect. Primul raport de progres va fi transmis liderului de proiect 
inainte de 1 Septembrie 2010. Fiecare partener trebuie sa transmita 
liderului de proiect informatii de contact ale ofiterului financiar, de 
comunicare si a controlorului. De asemenea, fiecare partener va 
trimite o varianta a planului de comunicare pana in luna Iulie 2010 

(inainte de al doilea seminar in Torun) si o baza de date cu grupul tinta. 
Referitor la strategia de comunicare a proiectului, flexibilitatea si 
coerenta reprezinta principalele reguli. Nu ezitati sa combinati 
evenimentele de diseminare ale proiectului EUROSCAPES cu alte 
evenimente relevante din Regiune. 
 

 

 

Atelier de lucru 1: Instrumente de inventariere si diagnoza  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Dupa semnarea acordurilor de 
parteneriat, partenerii au efectuat o vizita 
de studiu in localitatea Val Maubuée. 
Partenerii au avut ocazia sa observe 
varietatea patrimoniului cultural si 
natural, precum si aspecte legate de 
protectia mediului si managementul 
zonelor verzi, actiuni intreprinse de catre 
Syndicat d'Agglomération Nouvelle de 
Marne-la-Vallée Val Maubuée.  

Evenimente desfasurate pe tematica 

proiectului EUROSCAPES  

Universitatea Tehnologica din Bratislava, 
Slovacia implementeaza proiectul European 
intitulat “Urbspace” 
(http://www.urbanspaces.eu/) in cadrul 
Programului Centrul Europei. Pe data de 21 
aprilie 2010, la Milano in Italia s-a desfasurat 
seminarul “Spatii urbane deschise” axat pe 
managementul teritoriului si care a inclus o 
dezbatere pe tema “Gandim si traim in spatii 
urbane libere”. 

Informatii si contact: zhudekova@yahoo.com 

 

http://www.urbanspaces.eu/
mailto:zhudekova@yahoo.com

