
REGIUNEA VALENCIA 

               …sau câtă energie se ascunde în 
spatele unei Paella 

 

Flux 4 

Perioada stagiului de mobilitate:  

2- 15 iulie 2012 



Participanți 



AVAESEN- AsociațiaValenciană a Întreprinderilor din 
Sectorul Energetic 
organizatie non-profit ce reprezinta organizatiile din 
domeniul energiei din Regiunea Valencia si ale carei obiective 
principale sunt sa promoveze dezvoltarea inovativa si 
cercetarea in sectorul energetic din comunitatea valenciana si 
sa impulsioneze internationalizarea.  
Are 200 de membri, reprezentând 80% din totalul 
companiilor energetice din Valencia, cifra de afaceri anuala de 
3500 mil Euro, 6000 de angajați 
ofera o paleta larga de servicii de training organizatiilor 
membre, pentru a putea lucra pe piete internationale. In 
colaborare cu Universitatea Tehnica din Valencia, AVAESEN a 
pus bazele unui Masterat in Managementul Energiei 
Regenerabile, care ii sprijina in procesul de formare.  

Organizația gazdă  







AVAESEN oferă companiilor membre următoarele servicii: 

  

•Suport în Afaceri 

•Reprezentarea în relația cu  

administraţiile publice 

•Reprezentarea în diferite pieţe externe 

•Organizarea de misiuni comerciale şi  

studii de piaţă, în scopul de a sprijini  

accesul la noi nişe de piaţă. 

•Realizarea de acorduri de negociere  

•Sprijin pentru ocuparea forţei de muncă 

•Formare 

•Serviciu de informaţii privind subvenţiile şi granturile, atât la nivel local sau 

regional, cat şi la nivel european 

 

Întâlniri de lucru 



AVAESEN sprijină activitatea a 6 grupuri de lucru: 

•Energie Fotovoltaica  

•EnergieTermala  

•Energie Eoliana 

•Eficienta Energetica 

•Biomasa, biogaz si cogenerare 

•Producatorii 

! In 2010, au fost instalate panouri  

fotovoltaice  pe acoperisurile a peste 30% 

din cladirile Spania 

Capacitatea energetica instalata este mai mare decat consumul 

In ianuarie 2012 au fost sistate subventiile guvernamentale pentru energie, ceea ce 

ii conduce spre:  

 

Internationalizare: Italia,  Franta, SUA , Germania, Maroc, Chile, Peru, Brazilia, 

Emiratele Arabe  si.... in cautare de noi piete. Romania ar putea fi una dintre ele? 

 

 

Întâlniri de lucru 



AVEN- Agencia Valenciana de la Energia 

 

•Condusă de un Președinte, un Comitet 

Director format din organizații care  

activează în energie și un Director General. 

• Implementează politica energetică la  

nivelul Regiunii Valencia 

•Realizează training-uri în domeniul  

energiei  regenerabile 

•Prin intermediul INTERREG IVC, au  

implementat proiectul MORE 4 NRG cu  

parteneri din România (Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Județean 

Prahova). Obiectivul proiectului era de a crea strategii de energie regenerabilă în 

comunitățile participante la proiect, care să fie apoi incluse în Strategiile Naționale 

de energie. 

•S-au arătat dispuși pentru noi colaborări cu România 

Întâlniri de lucru 



InnDEA Foundation 

• entitate promovată și fianțată de către Consiliul Local din Valencia cu scopul  

de a sprijini și promova dezvoltarea orașului prin inovare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Întâlniri de lucru 



Instrumente utilizate de InnDEA Foundation: 

• INOVAREA- Consiliul Local Valencian a initiat un  Pact local pentru inovare, 

gestionat prin intermediul acestei fundatii 

• STRATEGIA VALENCIA 2020- identifica acele domenii cu mare potential de 

dezvoltare si urmaresc sa atinga excelenta prin intermediul inovarii ( design, 

energii regenerabile, sanatate, turism, arta) 

• VIT NETWORKS- Valencia Innovation and Technology Networks 

 

 

 

• BUNE PRACTICI – le disemineaza participand in proiecte europene si incercand  

sa se pozitioneze ca un reper international in domeniul cercetarii si dezvoltarii 

• EDUCATIE -  are o stransa legatura cu Universitatile,  cauta sa promoveze 

talentul si excelenta in randul cercetatorilor si ii stimuleaza cu diverse premii 

(Ex. Award Estudia VLC,concurs realizat in colaborare cu Masterul In Creatie si 

Managementul Noilor Tehnologii din cadrul Universitatii din Valencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Întâlniri de lucru 



FUNDACION EQUIPO HUMANO – firmă de  

consultanță în resurse umane care asigură  

următoarele servicii:  

 

Consiliere de carieră și recalificare profesională a lucrătorilor afectați de concedieri 

de locuri de muncă. 

Studii de angajare în diferite clustere de afaceri, pentru a dezvolta proiecte de 

revitalizare. 

Generarea de fonduri pentru a sprijini IMM-urile in  îmbunătățirea gestionarii 

zonelor strategice ale companiilor de Resurse Strategice Centrale (Fondul european 

de adaptare la globalizare). 

Participarea la seminarii, ateliere de lucru educaționale și schimburi de experienta 

intercomunitara intre  antreprenori 

Platforma web pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor pentru manageri și 

manageri de mijloc. 

!!! Accent pe dezvoltarea de produse de formare personalizate 

 

Întâlniri de lucru 



 

TRAINING-URI PERSONALIZATE 

Îmbunătățirea comunicării 
 
Sistem integrat de abilități de management 

 
Realizarea strategiilor de vânzări pentru companii 

 
Cum să-ți organizezi resursele umane 

 
Doar pentru manageri 

 
Coaching 

 
Outdoor trainings:  
(Învățarea prin experiență) 
 
 
 
 
 
 
  



Directia Generala Managementul Fondurilor Structurale, Ministerul regional al 

economiei 

•Gestionează Fondul Social European la nivelul Regiunii Valencia 

•Colaborează intens cu regiuni din  

România prin Comitetul Regiunilor și  

EURADA 

• A avut loc o discuție interactivă privind  

probleme specifice de implementare 

•INTERESANT: Program EURODISEA  

care vizeaza formarea prin schimb de  

experienta de tip stagii a tinerilor de  

pana in 30 de ani www.gva.es/eurodisea  

La întâlnire a participat și Dl. Dan Costinaș, 

Viceconsulul Romaniei in Comunitatea Valenciana, care a declarat că sunt mai mult 

de 150.000 de români în comunitatea Valenciană și aproximativ 990.000 în toată 

Spania. 

 

 

 

Întâlniri de lucru 

http://www.gva.es/eurodisea


IMPIVA  -Institutul Valencian pentru Întreprinderi mici și Mijlocii 

• Entitate publică a  Regiunii Valencia subordonata Ministerului Industriei, 

Comerțului și inovarii. 

• Rolul său este de a dezvolta politici  pentru promovarea inovării in randul  

întreprinderilor mici și mijlocii din Valencia 

• Coordonează participarea societăților și  a altor entități din comunitatea  

Valenciana la programele UE. 

• Promovează o infrastructură de servicii  de suport tehnic pentru IMM-uri, atat  

publice, cat  și private din domeniile: 

     Tehnologie , Cercetare si Dezvoltare 

     Dezvoltarea și crearea întreprinderilor 

     Design 

     Calitatea mediului înconjurător 

     Organizare și Management 

     Formare 

     Cooperarea de afaceri 

 

 

 

 

Întâlniri de lucru 



PACTEM NORD 

• Consortiu din 25 de membri fondat in 2001 ca un instrument  de dezvoltare si 

implementare a Pactului  Teritorial de Angajare in Horta de Nord a  Valenciei 

(teritoriu similar unei UAT, care se intinde pe o suprafata de 170 km2 si are 

284.000 de locuitori ) 

Obiective: 

 Clarificarea realitatilor socio-economice 

 in municipalitatile afiliate (studii) 

 Coordonarea politicilor si programelor de  

formare si angajare ale institutiilor afiliate, pentru 

 a imbunatati eficienta acestora si a crea o  

sinergie intre resursele publice si cele private 

 Elaborarea si implementarea proiectelor care  

Vizeaza inserarea somerilor pe piata muncii, incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea 

IMM-urilor din comunitatile afiliate 

 Schimbul de meteodologii, experiente si resurse 

 Craerea de noi locuri de munca si pastrarea celor existente 

 

 

 

Întâlniri de lucru 



PREGATIRE CULTURALA  



Complex de clădiri supranaturale concepute de arhitecții Santiago Calatrava și Felix 

Candela, început în 1998, in valoare peste 2,5 miliarde de dolari, din care o parte a 

fost finantata prin prin Fonduri Structurale 

Componenta: Umbraculul, Muzeul de Arta si Ştiinţe Prinţul Phillip, Palatul Artelor 

Regina Sophia, Oceanograful, Emisfericul, Agora 

Complexul arhitectonic este un punct important al turismului valencian și declarat 

din 2007 una dintre cele 12 Comori ale Spaniei. 

Privire în viitor: Orașul artelor și științelor 



 

 

Barcelona si întâlnirea cu Gaudi 



 

 

Valencia, intre cultura si modernism 



 

 

•Grilă AVAESEN de interviu pentru selectia personalului de conducere, care 

analizeaza  
Capacitatea de analiza/sínteza 

Nevoia de realizare 

Antreprenoriat 

Leadership  

Lucrul in echipa 

Proactivitate/Coaching 

Orientarea spre client (intern si extern) 

Crestere si dezvoltare durabila 

Starea de spirit 

•Plan de formare profesionala al ITE si Master executiv intitulat "Manager de proiect 

și instalatii  energetice. Energie regenerabila, eficiența auditurilor energetice, 

proiectarea și functionarea instalatiilor de energie„ 

•Fundacion EquipoHumano ; Tipuri de formare; Studiu de caz : Training-uri  

Outdoor 
 

 

   

 

Bune practici pentru manualul  

“Leadership în dezvoltare regională” 



 

 

• Energia regenerabila este viitorul! 

• Inovarea se aplica in toate domeniile,  nu doar in ceea ce 

priveste transferul tehnologic, ci in sanantate, educatie,  

in creatie 

• Formarea este intr-o continua dinamica la nivel european 

si intr-o continua adaptare a ofertei la piete exigente si 

internationale 

 

 

 

Lectii invatate 



 

• Paella valenciana isi merita cu prisosinta  renumele   

 

 

Lectii invatate 



 

 

 

 

 

 

Compañeros 

 

Constantin Apostol 

Gabriela Bobeanu 

Mady Boghean 

Ernest Gheorghiu 

Gheorghe Harja 

Roxana Pintilescu 

 

 

Gracias por su atención!  

Hasta Luego! 


