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4 iulie
Eveniment:
Rezervarea a noi domenii e web-site pentru ARCTE B&B
Locatia:
Sediul ARCTE B&B
Organizator: ARCTE B&B
Participanti:
Din partea ARCTE B&B: Mihai Nicolae – presedinte, Nicolae Manea – expert IT&C
Tema:
In cadrul noii strategii ARCTE B&B in care se prevede cresterea notorietatii ARCTE B&B, pentru a
asigura o vizibilitate mai mare a asociatiei pe internet si o comunicare mai buna cu partenerii, au fost
rezervate noi domenii, www.arcte.ro si www.b-and-b.ro. Primul dimeniu asigura continuitatea accesului la
vechea varianta de prezentare iar cel de al doilea contine intr-un stadiu avansat noua varianta care va
cuprinde si un form. Acest format da posibilitatea unor prezentari mai ample parteneriatelor asociatiei.
Aceasta varianta nu este inca disponibila pentru vizitare dar este accesibila la cerere.
Ea va fi activata la sfarsitul anului curent.

12 iulie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
Participanti:

Sesiune de lucru OPORTUNITATI DE FINANTARE A INVESTITIILOR
INTREPRINDERILOR prin Programul Operational Sectorial “Cresterea
Competitivitatii Economice”
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
CCIB – Directia Programe cu Organizatii Internationale

Tema:
Evenimentul a avut ca scop informarea intreprinderilor si a asociatiilor profesionale
asupra oportunitatilor de finantare din Fonduri Structurale ce vor deveni accesibile dupa aderarea
Romaniei la uniunea Europeana, prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii
Economice”. Au fost oferite materiale informative referitoare la programul mentionat, rezultatele
sondajelor precedente efectuate de MEC, cat si ultima varianta a chestionarului privind oportunitatile de
finantare a investitiilor intreprinderilor. La eveniment au fost prezenti peste 100 de reprezentanti de topmanagement cu experienta diferita in accesarea fondurilor alocate prin programe de finantare.
Prezenta reprezentantului ARCTE B&B la eveniment a fost posibila datorita firmei Stefadina Comserv
SRL – partener ARCTE B&B care sustine resursele necesare pentru asigurarea logisticii intene a
asociatiei.

29 august
Eveniment:
Intalnire de lucru
Locatia:
Sediul Autoritatii Nationale pentru Turism
Organizator: ANT – Directia Generala Strategie
Participanti: dl. Peter McNulty, consultantul WTO
Organizator: Dir. Gen Octavian Arsene - ANT – Directia Generala Strategie
Invitati: Reprezentanti ai unor asociatii profesionale din domeniul turismului
ARCTE B&B:Iuliana Ciornei – dir. calitate, Haritina Moldovan – consilier Bucuresti

Tema: Pentru elaborarea unui Master Plan al turismuluyi romanesc si a unui Plan de Marketing la nivel
national pentru perioada 2007-2013 pentru promovarea Romaiei ca destinatie turistica pe pietele din
Uniunea Europeana, America de Nord si Orientul Indepartat, ANT evaluaza mai multe probleme printre
care: turismul montan, cultural, litoralul Marii Negre si Delta Dunarii, brand-ul turistic al Romaniei. Pentru
aceasta a primit asistenta Organizatiei Mondiale a Turismului WTO) care a cuprins o prima misiune de
evaluare coordonata de consultantul desemnat de WTO si agreeat de ANT, dl. Peter McNulty. Pentru
elaborarea materialului final au fost consultate principalele organizatii profesionale din domeniul
turismului pentru a semnala problemele cu care se confrunta in acest domeniu din mai multe puncte de
vedere si anume:
- probleme organizationale corelate cu legislatia romana
- comunicarea cu autoritatea tutelara si planificare strategica
- sprijin pe baza participarii la derularea unor programe derulate de ANT sau de organizatii
internationale cu activitate in domeniul turistic
- specificul pietii turistice concretizat in comportamentul turistului si al administratorilor de structuri
de primire turistica
- relatia cu autoritatile locale
- aspecte economico - administrative care influenteaza hotarator valorificarea potentialului turistic
local
- comuicare si colaborare pe plan extern
La aceasta intalnire, reprezentantii ARCTE B&B au punctat fiecare aspect in parte cu concluzii din
experienta de 3 ani a organizatiei.

15 septembrie
Eveniment:
Conferinta Siguranta alimentara în Uniunea Europeană
Locatia:
Hotelul Crowne Plaza, sala Grand Ballroom
Organizator: Food & Bar Magazine, Revista tendintelor in restaurante si baruri
Participanti:
Organizator: Andreea Ranja, dir. marketing F&B Magazine si echipa
Vorbitori: Secretarul de Stat dr. Marian Avram, Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA); Raluca Florea, Auditor Systems & Services Certification – SGS;
Claudiu Iancu, Head of Quality Assurance – Metro; Mădălina Barcan, Director Departament Calitate –
Agroalim şi Cristian Cristea, Purchasing & Production Manager – La Mama.
ARCTE B&B: Corina Ionescu, student-colaborator
Tema: Conferinţa a abordat subiecte de larg interes pentru industria alimentaţiei publice, precum
prezentarea sistemului Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), implementarea şi certificarea
acestuia, siguranţa alimentară în perspectivă legislativă sau respectarea normelor de siguranţă
alimentară de către furnizori. Componenta teoretică a conferinţei a fost exemplificata printre altele cu
aspecte din reteaua Metro si completată cu un exemplu practic de implementare a sistemelor de
siguranţă alimentară in reteaua de restaurante La Mama.
Evenimentul a prilejuit un prim contact cu Business Publishing Group, editorul revistelor de specialitate
Piaţa – revista bunurilor de larg consum, Food & Bar Magazine – revista tendinţelor în restaurante şi
baruri, Pharma Business – revista de marketing şi management farmaceutic şi medical, in perspectiva
unei colaborari cu ARCTE B&B.

21-24 septembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:

COSMETICS BEAUTY HAIR 2006, cea de a XII-a editie a expozitiei internationale de
produse cosmetice si echipamente pentru cosmetica, coafura si intretinere corporala
Complexul Expozitional ROMEXPO, Bucuresti
ROMEXPO S.A.

Participanti:

STYX Naturcosmetic SRL – expozant
Reprezentanti ARTE B&B, membri ai echipei de lucru pentru asigurarea logisticii
interne

Tema:
STYX Naturcosmetic SRL – partener ARCTE B&B, a prezentat produsele cosmetice si de intretinere
corporala fabricate de STYX Naturcosmetic GmbH – Austria.
La stand au fost prezenti in permanenta reprezentanti ARCTE B&B pentru a accentua importanta
parteneriatului dintre cele organizatii ce are ca scop implementarea produselor pe piata romaneasca in
Reteaua Nationala Turistica ARCTE B&B pentru dezvoltarea produslului turistic in tendinte ecologice si
promovarea acestora pe segmentul produselor naturale care dau garantia eficientei si a calitatii.
Cu aceasta ocazie s-a agreeat incheierea unor protocoale de colaborare cu Organizatia Patronala a
Industriei Cometicelor reprezentata de d-na Rozalia Speteanu – presedinte si cu Asociatia Maseurilor
Profesionisti din Romania reprezentata de dl. Constantin Dragan – presedinte.
Produsele STYX vor fi disponibile pentru comercializare la sfarsitul acestui an.

25 septembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
in colaborare cu:
Participanti:

Invitati:

Ziua Mondiala a Turismului
Trenul Regal
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Autoritatea Nationala pentru Turism si Societatea Feroviara de Turism “SFT
– CFR” S.A.
Mihai Dragu – consilier al ministrului MTCT,
Livia Sima – vicepresedinte ANT,
... – director SFT – CFR S.A.
alti reprezentanti ai organizatorilor
reprezentantul Directiei Europene pentru Turism, reprezentanti media (publicatii
periodice si posturi de televiziune), ai principalelor organizatii profesionale din
domeniul turismului si reprezentantul Presedintelui ARCTE B&B

Tema:
Sarbatorirea Zilei Mondiale a Turismului, 27 septembrie, in Romania a fost marcata de organizarea de
catre MTCT a unei excursii pe ruta Bucuresti – Snagov cu Trenul Regal pentru oficialitati si jurnalisti.
Initiativa a apartinut Societatii feroviare de turism SFT-CFR in colaborare cu ANT si s-a desfasurat sub
sloganul lansat de secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului, dl. Francesco Frangialli,
“Turismul imbogateste”.
Cu aceasta ocazie a fost inmanat participantilor albumul “Maramures – Sapanta” editat de ANT in
colaborare cu Asociatia de Promovare si Dezvoltare a Turismului Maramures – Romania.
Invitatia lansata catre asociatiile profesionale din domeniul turismului s-a adresat reprezentantilor de topmanagement. La aceasta manifestare, reprezentantul Presedintelui ARCTE B&B a avut ocazia sa faca
cunoscuta reprezentantilor media prezenta ARCTE B&B si potentialul de dezvoltare a asociatiei intr-un
segment de piata bine conturat pe plan international.
ARCTE B&B a marcat evenimentul prin editarea unui material de promovare sub forma de CD ce
cuprinde noua strategie a asociatiei si documente ce reflecta o noua orientare in politica parteneriala ce
creeaza premise favorabile punerii in practica a proiectului ICT SUSTOUR si a demararii unuor planuri de
lucru noi pentru afirmarea asociatiei pe plan national si international. Reprezentantii posturilor de
televiziune au dorit sa fie anuntati despre crearea locatiilor pilot in reteaua ARCTE B&B pentru a fi
promovate prin materiale video.

28 septembrie
Eveniment:

Vizita unui grup de oameni de afaceri din Bulgaria

Locatia:
Organizator:
Participanti:

Centrul Incubator de Afaceri (CIAf)
CIAf
Monica Popovici, director CIAf si alti membri ai consiliului de conducere
Manageri ai firmelor incubate
Andrei Voicu, presedinte al Asociatiei cadrelor Militare Disponibilizate
Din partea ARCTE B&B: Mihai Nicolae, presedinte
Oameni de afaceri din diferite domenii si cadre militare - veterani de razboi din Bulgaria

Tema: Modele de sisteme de colaborare pentru incurajarea dezvoltarii afacerilor in micro-intreprinderi si
organizatii non-profit si oportunitati de colaborare.
Cu aceasta ocazie a fost prezentata evolutia ARCTE B&B, politica parteneriala pe linie administrativa si
de dezvoltare a proiectelor in colaborare cu parteneri interni si externi.
S-au conturat oportunitati de colaborare in domeniul imbunatatirii comunicarii si promovarii reciproce
pentru identificarea unor parteneriate de afaceri. Au fost inmanate materiale de promovare a asociatie si
a fost prezentata Reteaua Nationala Turistica ARCTE B&B.

19 – 22 octombrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
Participanti:

TARGUL INTERNATIONAL DE TURISM - ITF 2006
Centru expozitional ROMEXPO, Bucuresti
ROMEXPO S.A.
ARCTE B&B - expozant

Tema:
Prin participarea la aceasta editie, ARCTE B&B a dorit sa marcheze un moment important in scurta istorie
de 3 ani a asociatiei, prin definirea unei noi strategii de lucru care sa ofere premize favorabile integrarii in
peisajul turistic european.
Noutatile absolute au fost invitarea in stand a tuturor partenerilor ARCTE B&B si anume reprezentanti ai
organizatiilor cu notorietate in derularea unor proiecte turistice in Romania (CHF, IBD/GTZ, ANTO etc.),
manageri ai structurilor de primire turistica din reteaua ARCTE B&B si furnizori de produse si servicii
complementare. Trebuie semnalata prezenta echipei postului de televiziune PARTENER TV care a
mediatizat participarea ARCTE B&B si a Fundatiei PRO SIRNEA cu care s-a incheiat un protocol de
colaborare. Dintre materialele de promovare oferite la stand, s-a bucurat de succes noul CD de
prezentare a asociatiei.
Investitia alocata acestui eveniment a fost de aprox. 2500 EUR.

25 octombrie 2006
Eveniment:
Sarbatoarea “Focul lui Sumedru”
Locatia:
Satul Sirnea, judetul Brasov
Organizator: Asociatia “Pro Sirnea”
in colaborare cu:
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale –
Brasov,
Primaria comunei Fundata
Scoala Generala Sirnea
Asociatia Amitie Rodemack - Sirnea
Participanti: Prof. Radu Fruntes – Presedintele Asociatiei “Pro Sirnea”,
Reprezentanti ai organizatorilor, reprezentanti comunali ai clerului, locuitori ai satului si
din zonele limitrofe, fii ai satului din diaspora
Profesori si elevi ai Scolii Generale Sirnea
Din partea ARCTE B&B:
Echipa de filmare a postului de televiziune PARTENER TV condusa de
George Zamsa – realizator, sef departament turism, partener ARCTE B&B
Mihai Nicolae – Presedinte ARCTE B&B, H. Moldovan – consilier Bucuresti

Tema:
Cu ocazia sarbatorii religioase a Sfantului Dumitru, in multe localitati din Romania se organizeaza o
sarbatoare a focului sacru, dedicata vetrei stramosesti si familiei. In zona Brasovului, aceasta sarbatoare
a luminii si renasterii asemanatoare prin simbolistica cu Pastele crestin, se numeste “Focul lui Sumedru”.
Ca elemente de baza, se celebreaza prin aprinderea a cat mai multor focuri insotite de manifestari de
voie buna impreuna cu familia, prietenii si toti cei ce impartasesc bucuria renasterii si a purificarii prin
credinta si iubire.
ARCTE B&B a primit invitatia de a fi prezenta impreuna cu echipa de filmare pentru a face cunostinta cu
oficialitatile locale, oamenii satului si traditiile zonei. Evenimentul s-a incadrat in termenii parteneriatul
incheiat intre ARCTE B&B si Asociatia “Pro Sirnea”. Cu aceasta ocazie s-au purtat discutii despre
potentialul turistic al zonei si despre posibilitatile de extindere a Retelei Nationale Turistice ARCTE B&B
in comuna Fundata.
In zilele de 23-25 octombrie, echipa de filmare a luat cadre generale din zona si de la sarbatoarea satului.
Echipa PARTENER TV si reprezentantii ARCTE B&B s-au bucurat de ospitalitatea Pensiunii Maria din
Moeciu de Jos administrata de Familia Hancu.

25 octombrie 2006
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
in colaborare cu:
Participanti:

Sarbatoarea “Focul lui Sumedru”
Moeciu de Jos, judetul Brasov
Primaria orasului Moeciu de Jos
ANTREC
Niculae Clinciu – primarul orasului Moeciu de Jos, alti reprezentanti ai
autoritatilor locale
Reprezentanti ai organizatorilor
Reprezentanti media - posturi de televiziune
Locuitori ai orasului si din zonele limitrofe
Din partea ARCTE B&B:
Echipa de filmare a postului de televiziune PARTENER TV condusa de
George Zamsa – realizator, sef departament turism
Mihai Nicolae – Presedinte ARCTE B&B, H. Moldovan – consilier Bucuresti
Tema:
Sarbatoarea “Focul lui Sumedru” intrata in traditia locala a fost organizata de primaria orasului in paralel
cu alte evenimente locale pentru a promova traditia si specificul local. Evenimentul a fost marcat de
reprezentantiile unor ansambluri muzicale si folclorice.
In zilele de 25 si 26 octombrie, cu aceasta ocazie s-au desfasurat intalnirea dintre Presedintele ARCTE
B&B si Primarul orasului Moeciu de Jos pentru semnarea intr-un cadru sarbatoresc a unui protocol de
colaborare cu scopul promovarii valorilor locale prin promovare reciproca si implementarea strategiei
ARCTE B&B in zona.
Echipa PARTENER TV si reprezentantii ARCTE B&B s-au bucurat de ospitalitatea Pensiunii Maria din
Moeciu de Jos. Cu aceasta ocazie au fost luate interviuri d-lui Niculae Clinciu – primarul orasului Moeciu
de Jos, d-lui Mihai Nicolae - presedinte ARCTE B&B si echipei manageriale a Pensiunii Maria
administrata de Familia Hancu, care au fost difuzate chiar si in reluare la postul de televiziune.
Au fost inregistrate ecouri ale materialelor filmate chiar si din diaspora.

18-19 noiembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
Participanti:

Seminar “Managementul Proiectelor”
Hotel Palace, Sinaia
GAM PRO EXPERT SRL, Bucuresti
Dumitru Rata, organizator GAM PRO EXPERT
Costel Todor, Secretar General – Ministerul de Justitie, lector

Personal din conducere si de executie din diferite organizatii dintre care ARCTE
B&B si Centrul Incubator de Afaceri (CIAf)
Din partea ARCTE B&B: Haritina Moldovan, consilier Bucuresti
Tema:
Instruire privind managementul proiectelor, in vederea unei abordari si a unei monitorizari corecte.
Participarea reprezentantilor ARCTE B&B si CIAf are ca scop cresterea competentelor profesionale
pentru derularea programelor de lucru ale celor doua organizatii partenere.

21 noiembrie
Eveniment:

Lansarea Ghidului Metodologic privind Procedurile de Lucru elaborate in
cadrul proiectului ICT SUSTOUR
Sediile de lucru ale partenerilor de proiect ICT SUSTOUR din Spania,
Portugalia, Finlanda, Romania

Locatia:

Organizator:
Participanti:
Echipele de lucru angajate in proiect
Din partea ARCTE B&B: Iuliana Ciornei, coordonator de proiect, director calitate ARCTE B&B,
Mihai Nicolae, presedinte ARCTE B&B
Tema: Finalizarea lucrarilor elaborate in cadrul proiectului ICT SUSTOUR a fost marcata de lansarea
ghidului metodologic ce reflecta intreaga activitate sustinuta de echipele de lucru in perioada ..
Data de 30 septembrie marcheaza de fapt incheierea activitatilor, dar se urmareste in continuare
valorificarea experientei dobandite si a materialelor elaborate in acest proiect, astfel incat colaborarea
dintre partenerii aflati in 4 state europene sa continue si chiar sa fie gasite noi oportunitati de lucru in
comun. Atentia s-a concentrat in trimestrul IV pe promovarea cit mai larga a rezultatelor si oportunitatilor
oferite de finalizarea cu succes a proiectului si pe distribuirea cat mai eficienta a celor 84 de exemplare
primite de ARCTE B&B.

24 noiembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
Participanti:

Seminarul „Croaziere la Dunarea de Jos”
Casa Universitarilor, Craiova
Fundatia Enciclopedica “Amza Pellea”
Ilarian Stefanescu, manager al proiectului „Dunarea Albastra”, presedinte al Fundatiei
Enciclopedice “Amza Pellea”
Prof.Univ.Dr. Constantin Fota, expert in marketing international, Consultant al proiectului
„BLUE DANUBE”
Alti reprezentanti din partea organizatorilor
Personalitati din domeniul programelor de cooperare internationala, inclusiv din turism,
organizatii (institutii publice, fundatii, asociatii, turoperatori) din regiunea transfrontaliera
romana si bulgara cu activitate semnificativa in domeniile pe care le reprezinta.
Din partea ARCTE B&B: Iulian Rizea, consilier Caras Severin - Mehedinti

Tema: Seminarul „Croaziere la Dunarea de Jos – Trasee turistice in zona porturilor: Orsova, Drobeta Turnu
Severin, Calafat, Corabia (Romania); Vidin, Somovit (Bulgaria)” a avut loc in perioada 24-25 noiembrie 2006 in
cadrul proiectului "BLUE DANUBE".
Obiectivele seminarului au fost:
1. Prezentarea rezultatelor studiilor de oportunitate privind dezvoltarea turismului prin croaziere la Dunarea de
Jos.
2. Probleme si actiuni comune pe termen lung ale principalilor actori ai dezvoltarii turismului in zona.
3. Lansarea unui set de 5 programe turistice axate pe Croaziere Dunarene in jurul porturilor mentionate mai
sus.

Invitatia lansata catre ARCTE B&B este o dovada de prietenie prin care Fundatia Enciclopedica “Amza
Pellea” raspunde initiativei noastre de fi prezenti in zona Mehedinti cu ocazia targului euro-regional TETS
din luna mai a.c. Pe baza bunelor relatii stabilite in acea perioada se doreste incheierea unui protocol de
colaborare cu scopul dezvoltarii turismului in zona, care va fructifica rezultatele proiectelor derulate de
cele doua organizatii: Dunarea Albastra si ICT SUSTOUR.

1 decembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
Participanti:

Sustinerea instruirii studentilor
Sediul ARCTE B&B
ARCTE B&B
Echipele de lucru ARCTE B&B
CORINA IONESCU si ALINA HUZUI, Universitatea Bucuresti,
Facultatea de Geografie - specializarea Geografia Turismului, an III zi

Tema:
Pentru a elabora noi documente de baza care sa reflecte strategia ARCTE B&B pentru urmatoarea
perioada, a fost incurajata participarea unor studenti care doresc sa se implice in activitatile derulate de
asociatie. Studenta Corina Ionescu va beneficia de sustinerea logistica a asociatiei pentru a elabora
lucrarea de diploma cu tema: Personalizarea produsului turistic in Reteaua Nationala Turistia A.R.C.T.E.
B&B – Zona Brasov. Lucrarea Alinei Huzui are tema: Turismul alternative in Parcul national Piatra
Craiului”. Este important de mentionat ca vor fi abordate mai multe aspecte intr-o formulare unitara si
anume: retea nationala turistica, relatia ecologie-mediu-produse-servicii, sistem turistic de tip
bed&breakfast. Fiecare aspect va fi prezentat d.p.d.v. teoretic, legislativ, din practica internationala si apoi
aplicat la relitatile din Romania. Temele au fost aprobate de conducerea facultatii.

1 decembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:
in colaborare cu :
Participanti:

Zi de sarbatoare la “KAROLA BY NICK”
Ceainaria “KAROLA BY NICK”, Bucuresti
S.C. Cert Accommodation S.R.L.
ARCTE B&B
Nicu Calin, manager Cert Accommodation, administrator KAROLA BY NICK
Mihai Nicolae, presedinte ARCTE B&B
Angajati, prieteni si parteneri de afaceri ai celor doua organizatii

Tema:
Ziua de 1 Decembrie, Sarbatoarea Nationala a Romaniei, a prilejuit un moment
festiv pentru cele doua organizatii. Cu aceasta ocazie a fost prezentat intr-o ambianta sarbatoreasca
localul Ceainariei “Karola by Nick” ce completeaza pachetul de servicii turistice oferite de firma Cert
Accommodation, impreuna cu cazarea in apartamentele-hotel ce fac parte din Reteaua Nationala
Turistica ARCTE B&B. Ceainaria este situata in zona centrala a Bucurestiului (Sala Palatului-Cismigiu) si
ofera un ambient conceput in mod inspirat ca o combinatie dintre amintirile placute ale Bucurestiului de
altadata cu dotarile moderne ale prezentului. In scurt timp, prin organizarea noua a serviciilor, localul se
va situa in categoria 3*, in concordanta cu standardul de calitate ARCTE B&B.
Locatia ofera intimitatea necesara unor grupuri de discutie pe teme de afaceri, cultura sau agrement.

8 decembrie
Eveniment:
Locatia:
Organizator:

Simpozion “Cerinte Europene pentru Constructii Ecologice
Sphera Building Center, Bucuresti
Sphera Building Center

in colaborare cu :
Participanti:

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti si
Asociatia pentru Standardizare din Romania
Cristina Moldoveanu si Catalina Enache, Sphera Building Center
Prof. arh. Cristina Ochinciuc; Prof. ing. Mihaela Georgescu – IPCT,
Ing. Expert principal standardizare Jeni Toma - Asociatia pentru Standardizare
din Romania, ing. Angela Barbulescu – Compania Policolor Romania, ing. Dan
Teodorescu - ICPE
Invitati din organizatii interesate

Din partea ARCTE B&B: Corina Ionescu si Alina huzui – anul III, Universitatea Bucuresti, Facultatea de
Geografie - specializarea Geografia Turismului, colaboratori ARCTE B&B
Tema:
In cadrul acestui eveniment au fost prezentate teme importante referitoare la constructiile si materialele
ecologice, precum si standarde specifice pentru aceste materiale. Participarea ARCTE B&B are ca scop
completarea materialelor asociatiei si a ghidului metodologic ICT SUSTOUR cu exemplificari practice
privind metode si tehnologii de constructie si dotare a structurilor de cazare turistica in contextul
dezvoltarii durabile si alinierii la legislatia europeana in domeniu.
In urma acestui eveniment a fost incheiat un protocol de colaborare cu Sphera Building Center pentru
promovarea informatiilor de interes in reteaua ARCTE B&B.

Va dorim sarbatori fericite si un an nou cu multe impliniri !
Ne revedem in 2oo7!
Echipa A.R.C.T.E. B&B

