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agenda 
 
Prioritãtile Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei 
Ministrul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Vasile BLAGA, a prezentat în cadrul conferintei de presã 

sustinute pe 30 ianuarie a.c., bugetul pe 2009 si prioritãtile ministerului.  
Bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei este de 3.703.000.000 lei la care se adaugã 

950.000.000 lei credite angajament si va fi axat pe investitii prin programele de reabilitare termica, 
constructii de locuinte, infrastructurã localã si regionalã.  

“Vom continua toate programele începute, punând 
accent, pe de o parte, pe cresterea conditiilor de trai ale 
cetãtenilor prin constructia de locuinte, reabilitarea 
termicã a clãdirilor, infrastructurã localã si regionalã 
si, pe de altã parte, pe crearea de noi locuri de muncã. 
Ne propunem sã reabilitãm termic peste 22.000 de 
apartamente având în vedere cã bugetul alocat în acest 
an este de 160.000.000 lei, de 8 ori mai mare fatã de 
anul trecut. Pe lângã aceste fonduri mai sunt încã 
300.000.000 lei credite angajament, sumã ce ne va 
permite sã reabilitãm pânã la 60.000 de apartamente. În 
privinta programelor de locuinte, în perioada 2001 – 2008 
au fost construite 26.000 apartamente din fonduri 
publice, din care 22.500 prin ANL. În acest an, avem 685 
de milioane de lei, sumã care ne permite sã finantãm constructia a 18.700 de apartamente. Ne propunem 
ca în acest an sã predãm 5.985 de apartamente, din care 3200 prin ANL, urmând ca în 2010 sã ajungem sã 
finalizãm alte 10.000 de apartamente”, a declarat ministrul Vasile BLAGA.  

De asemenea, ministrul Dezvoltãrii a anuntat modificãri legislative pentru derularea programului de 
reabilitare termicã a clãdirilor care vizeazã schimbarea proportiilor de finantare astfel: 50% bugetul de stat, 
30% bugetul local si 20% contributia asociatiilor de proprietari. În plus, dacã asociatiile de proprietari nu 
dispun de fonduri, administratiile locale vor putea decide si finantarea procentului de 20%. 

Pentru programele de infrastructurã ruralã a fost alocat un buget mult mai consistent fatã de 2008.  
„Dupã cum se poate observa, avem fonduri importante pentru programe de investitii, însã este foarte 

important ca autoritãtile publice locale si constructorii sã se mobilizeze astfel încât sã cheltuim aceste 
sume”, a precizat ministrul Vasile BLAGA.  

Un obiectiv major al ministerului este cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, printr-o 
atitudine proactivã a tuturor directiilor responsabile cu implementarea programelor de post-aderare si prin 
impulsionarea autoritãtilor publice locale.  

Ministrul Vasile BLAGA a subliniat cã „absorbtia fondurilor este prioritatea noastrã zero, mai ales într-un 
an de crizã. Din pãcate, pânã la aceastã datã, nu am absorbit nici un leu din fondurile de post-aderare 
pentru investitii. Nu vorbim de fondurile pentru asistentã tehnicã. Una din cauze este aceea cã evaluarea 
proiectelor a durat foarte mult. Oricum, angajamentul pe care mi l-am asumat fatã de guvern va fi asumat 

ca obligatie de serviciu pentru colegii din minister 
care vor fi plãtiti în functie de performante, adicã 
în functie plãtile efectuate din fonduri europene”.  

Procedurile de evaluare si verificare a proiectelor 
depuse spre finantare prin Programul Operational 
Regional au fost simplificate si reduse „în medie”, 
cu 90 de zile, începând cu 5 ianuarie, prin 
retragerea competentelor de evaluare a CRESC-
urilor si prin comasarea unor etape de evaluare si 
verificare.  

La 31 decembrie 2008, prin Programul 
Operational Regional erau încheiate 40 de 
contracte în valoare de 339,61 mil Euro, iar la 19 
ianuarie 2009 se mai aflau în curs de avizare internã 
15 contracte cu o valoare totalã de 106,96 mil Euro. 
Se preconizeazã ca în 2009 sã se semneze 539 de 

contracte în valoare de aproximativ 696,14 mil Euro, iar plãtile estimate sunt de 325.524.000 euro, din care 
225.000.000 reprezintã fonduri nerambursabile.  

În ceea ce priveste Programele de Cooperare Teritorialã Europeanã, în 2009, se estimeazã plãti în 
valoare de 27.420.000 euro, din care 13.000.000 de euro din fonduri europene. Ministrul Vasile Blaga a 



precizat cã, pentru programele de pre-aderare Phare CES si Phare CBC anul 2009 va fi unul de vârf pentru 
plãti, valoarea estimatã fiind de 244.000.000 euro, din care 165.000.000 euro fonduri europene.  

În legãturã cu reorganizarea si restructurarea ministerului, ministrul Dezvoltãrii a anuntat cã numãrul 
directiilor si al directiilor generale a fost redus de la 33 la 26, iar numãrul posturilor de conducere, de la 87 
la 70. 

 
Semnarea protocolului de predare-primire a documentelor privind gestionarea 

activitãtii Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei 
Ministrii Vasile BLAGA si László BORBÉLY au avut, marti, 23 decembrie, o întrevedere la sediul Ministerului 

Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în cadrul cãreia a avut loc predarea – primirea mandatului ministerial.  
„Asa cum am mai afirmat, mã bucur pentru învestirea 

domnului Blaga în functia de ministru al Dezvoltãrii 
Regionale si Locuintei. Am avut ocazia sã îl cunosc bine, 
am lucrat împreunã si pot sã vã spun cã are o foarte 
bogatã experientã de lucru cu administratia localã, îl 
apreciez ca om, ca lider si ca manager. Mã bucur cã îi pot 
lãsa un minister curat din toate punctele de vedere. Tin 
sã subliniez cã este vorba despre un minister foarte 
important, toate proiectele derulate având o valoare 
deosebitã pentru dezvoltarea României. Îi doresc succes 
domnului Blaga în a duce la bun sfârsit toate aceste 
proiecte”, a afirmat László BORBÉLY. 

“Guvernele vin si pleacã, însã colectivitãtile trebuie sã 
se dezvolte în continuare. În România, din pãcate, existã comunitãti care nu au nici mãcar capacitatea 
administrativã de a-si achita dãrile. Modernizarea României înseamnã în primul rând schimbãri 

fundamentale în structura si functionarea statului. 
Dezvoltarea regionalã presupune o continuã 
colaborare cu structurile administratiei locale care, 
atasate la motorul Guvernului, vor da performantã 
României. Îi multumesc domnului ministru Borbély 
pentru colaborarea pe care am avut-o în toatã 
aceastã perioadã, pentru a asigura buna functionare a 
ministerului”, a declarat Vasile BLAGA. 

Ministrul care si-a încheiat activitatea, László 
BORBÉLY, si noul ministru, Vasile BLAGA, au semnat 
protocolul de predare-primire a documentelor privind 
gestionarea activitãtii MDRL.  

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=835 
 

dezvoltare regională 
 
Semnarea contractului de reabilitare si modernizare a DJ 763 prin Programul 

Operational Regional 
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor a semnat la 22 decembrie 2008, la Bucuresti, 

contractul de finantare „Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa - Cabana Padis, km 
0+000 – 13+000 si 19+650 – 35+100, L = 28,550 km, 
judetul Bihor” din cadrul REGIO – Programul 
Operational Regional. La eveniment au participat László 
BORBÉLY, ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice si 
locuintelor, Gabriel FRIPTU, directorul Autoritãtii de 
Management pentru Programul Operational Regional si 
Radu TÎRLE, presedinte al Consiliului Judetean Bihor. 

„Încheiem un an bun, un an în care au fost depuse 
foarte multe proiecte pentru Programul Operational Regional, un an în care reusim sã încheiem contracte în 
valoare de peste 500 de milioane de euro. Mai departe, depinde foarte mult de capacitatea administrativã a 
beneficiarilor pentru implementarea cu succes a acestor proiecte astfel încât sã absoarbã cât mai repede 
fondurile solicitate”, a declarat ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintelor, László BORBÉLY. 

Beneficiar al proiectului este Consiliul Judetean Bihor si indirect, cei 17.128 locuitori ai comunelor 
strãbãtute de DJ 763, respectiv Sudrigiu, Pietroasa – Boga si Padis. Proiectul presupune reabilitarea a 28,550 

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=835


km de drum judetean si are o valoare de 76.883.313,56 lei din care 55.718.478,94 Lei din FEDER si 
7.407.659,05 Lei de la bugetul national.  

Prin reabilitarea DJ 763 traficul de marfã si pasageri pentru autovehicule va creste cu 40%. 
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=833 
 

cooperare teritorială europeană 
 
Primul Comitet Comun de Monitorizare al Programului Operational Comun 

România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor din România, în calitate de Autoritate Comunã de 

Management a Programului Operational Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 a 
organizat la Bucuresti în data de 17 decembrie 2008 prima reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al 

programului mentionat. 
La reuniune au participat reprezentanti ai celor trei tãri partenere, 

precum si ai Comisiei Europene.  
În cadrul acestei prime întâlniri, a fost adoptat regulamentul de 

functionare al comitetului si au fost discutate si aprobate documentele 
necesare demarãrii implementãrii programului operational: planul de 
lucru al Autoritãtii Comune de Management pentru anul 2009, Strategia 
Multianualã de Asistentã Tehnicã precum si Strategia Anualã de Asistentã 
Tehnicã pentru 2009. Au fost 
stabilite alocãrile financiare 
corespunzãtoare activitãtilor 
derulate de Autoritatea Comunã de 
Management în anul urmãtor.  

Totodatã s-a stabilit ca urmãtoarea reuniune sã aibã loc în luna 
februarie, când urmeazã sã fie aprobat primul apel pentru propuneri 
de proiecte programat pentru luna martie. 

Comitetul se va reuni cel putin o datã pe an, organizarea revenind 
unuia dintre statele partenere pe principiul rotatiei.  

Mai multe informatii privind Programul Operational Comun România 
– Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 si oportunitãtile de finantare 
pe care le oferã, sunt disponibile pe web site-ul programului 
http://www.ro-ua-md.net. 

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=830 

 

proiecte PHARE 
 

Firmele membre ARIES T mai competitive pe piata IT 
Proiectul „Oportunitãti. Dezvoltare. Cunoastere”, finantat în cadrul Programului

PHARE Coeziune Economicã si Socialã 2005 „Asistentã IMM pentru achizitionarea de
servicii de consultantã în afaceri”, implementat în perioada martie 2008-ianuarie 2009
de Filiala Transilvania pentru Industrie Electronicã si Software din România, s-a derulat
în trei locatii diferite la nivelul regiunii Nord-Vest: 
Cofinantarea proiectului în proportie de 50,3% a fost asiguratã de cele nouã firme

beneficiare directe: Codespring, Arobs Transilvania Software, Multinet, Centrul de
Informatica Minierã, Finactiv, Brinel PC PROD, Informatica, Ro&Co International, VPlus.
Acestea au beneficiat de servicii de instruire si consultantã în urmãtoarele domenii:
Managementul timpului, Comunicare, Managementul proiectelor, Abilitãti de
prezentare, Leadership, Management de produs, Delegare de responsabilitãti, dar si în
domeniul standardelor ISO pentru calitate, mediu si securitatea informatiilor. Ca urmare
a acestor sesiuni au fost instruiti peste 150 de angajati, iar 5 firme au fost certificate
ISO 9001(Centrul de Informaticã Minierã, Informatica), ISO 14001(Ro&Co International,
Multinet), si ISO 27001(Brinel PC PROD).  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=848 
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Sistem de management integrat al deseurilor în comuna Mihai Viteazu
– judetul Cluj 
Începând cu data de 01.12.2008, Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, în

parteneriat cu Consiliul Local al comunei Cãlãrasi, Consiliul Local al comunei
Moldovenesti, Consiliul Local al comunei Iara si Consiliul Local al comunei Bãisoara, a
demarat implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate în microregiunea Mihai Viteazu,
incluzând statie de sortare si transfer al deseurilor menajere nepericuloase
valorificabile colectate selectiv si racorduri la utilitãti”. Proiectul a obtinut finantare
în cadrul Programului PHARE 2006 Coeziune Economicã si Socialã „Schema de
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu”. 
Proiectul se va derula pe o perioadã de 12 luni, iar valoarea totalã a proiectului este:

881.836,23 Euro fara TVA.  
Rezultatele preconizate ale proiectului sunt: o statie de sortare, un punct de transfer

cu dotãri si utilitãti, 55 puncte de colectare a deseurilor, 3 autogunoiere, 272
eurocontainere, 6050 europubele, ecologizarea si reabilitarea depozitului actual de
deseuri, instruirea personalului de operare a sistemului, instruirea a 4 persoane în
management de proiect, un nivel crescut de informare si educare a populatiei.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=847 
 
Seminar în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã 
Asociatia pentru Promovarea Afacerilor în România în parteneriat cu Consiliul Judetean

Bihor, Fundatia pentru Sprijinirea Întreprinzãtorilor din judetul Hajdú-Bihar, si Asociatia
Profesionalã Românã pentru Securitate si Sãnãtate în Muncã au organizat la Bãile 1 Mai,
între 16 si 18 ianuarie, un seminar în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, unde au
participat specialisti si reprezentanti ai firmelor de consultantã în domeniul SSM din
euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar, precum si reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de
Muncã Bihor si Inspectoratului Regional de Muncã Észak-Alföld, Ungaria. 
Aceastã actiune face parte din proiectul “Îmbunãtãtirea competitivitãtii IMM-urilor în

Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar, prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor
de accidente de muncã si îmbolnãviri profesionale” finantat prin Programul România –
Ungaria, Phare CBC 2006 / INTERREG III A.  
Valoarea proiectului este de 74.628 Euro si se deruleazã în perioada 15 august 2008 –

17 noiembie 2009, în România, judetul Bihor, Oradea si Ungaria, judetul Hajdú-Bihar,
Püspökladány.  
Seminarul s-a adresat profesionistilor care activeazã în domeniul SSM, interesati în

schimbul de informatii legate de aspect concrete ale muncii lor. Scopul a fost stimularea
discutiilor dintre specialistii români si maghiari.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=846 
 
Pentru mediu curat – atitudine si implicare 
Sâmbãtã 24 ianuarie 2009 a avut loc la Slatina, în incinta Complexului Hotelier Parc –

Sala de Conferinte, Conferinta finalã a proiectului “Pentru mediu curat – atitudine si
implicare” finantat prin programul Phare CBC România-Bulgaria 2006 – RO2006/018-
445.01.04.18, implementat de cãtre Fundatia Scoala Românã de Afaceri a Camerelor de
Comert si Industrie – Filiala Olt - Slatina, România, în parteneriat cu Asociatia Centrul
pentru Initiative Educationale si Civice – Pleven, Bulgaria. 
Proiectul a avut ca obiectiv îmbunãtãtirea capacitatii institutiilor publice, agentilor

economici, ONG-urilor de a utiliza si aplica informatia cu specific european, în vederea
participãrii acestora la activitãti de protectie a mediului, pentru îmbunãtãtirea
conditiilor de viatã cu efecte pe termen lung la nivelul populatiei/comunitãtii din
regiunea transfrontalierã Olt - Pleven.  
Scopul propus s-a realizat prin instruirea si informarea grupului tintã format din 40 de

reprezentanti (20 români si 20 bulgari) din cadrul IMM-urilor, ONG-urilor si institutiilor
publice din regiunea transfrontalierã Slatina Olt – Pleven, instruire structuratã în 4
cursuri cu urmãtoarea tematicã:  
Cursul 1. Cadrul legislativ si prezentarea politicilor europene de mediu, principii

europene 
Cursul 2. Obligatiile si îndatoririle ce revin agentilor economici/institutiilor publice

privind managementul deseurilor 
Cursul 3. Recomandãri privind modul de identificare si gestionare a deseurilor conform

strategiilor nationale si europene si necesitãtile de raportare.  
Cursul 4. Prezentarea cerintelor specifice legate de transport, tratare, valorificare si

eliminare a deseurilor.  
La finalul cursurilor, a avut loc o sesiune de evaluare a cunostintelor dobândite de

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=847
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=846


cursanti, prin sustinerea unui test de evaluare, urmând sã se elibereze celor promovati
un certificat de absolvire a cursurilor.  
Proiectul s-a derulat pe parcursul a 6 luni, între august 2008 si ianuarie 2009.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=845 
 
Centru transfrontalier de resurse pentru educatie incluzivã  
Consiliul Judetean Vaslui anuntã lansarea oficialã a proiectului “Centrul transfrontalier

de resurse pentru educatia incluzivã – PENTRU COPII!”, finantat prin Programul de
Vecinãtate România-Moldova 2004 - 2006, PHARE CBC 2006, prioritatea 1 –
Dezvoltare Economicã si Socialã.  
Valoarea totalã a proiectului este de 111.000 Euro, din care 99.900 Euro, reprezintã

finantare nerambursabilã asiguratã de Comisia Europeanã si Guvernul României; 11.100
Euro, reprezintã co-finantarea de 10% a proiectului, din partea Consiliului Judetean
Vaslui. 
Proiectul va fi implementat de Consiliul Judetean Vaslui, în parteneriat cu Centrul

judetean de resurse si asistentã educationalã Vaslui, Consiliul Soroca si Primãria Orasului
Soroca din Republica Moldova. 
Principalele activitãti ale proiectului costau în:  
- organizarea unei Conferinte de lansare a Centrului;  
- organizarea unui working-group pentru specialistii în domeniul educatiei speciale

din România si Moldova;  
- organizarea de ateliere de ergoterapie pentru copii cu cerinte educative speciale

din România si Moldova;  
- realizarea unui portalul web a Centrului transfrontalier de resurse pentru educatia

incluzivã;  
- realizarea unei reviste de specialitate on-line (Newsletter-ul Centrului

transfrontalier de resurse pentru educatia incluzivã);  
- conferintã finalã de prezentare a rezultatelor activitãtilor realizate de specialisti si

copii implicati prin proiect;  
- promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor; monitorizarea si evaluarea

proiectului.  
Proiectul are o duratã de 15 luni si va fi finalizat la sfârsitul anului 2009. 
>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=844 
 
Facultatea de Stiinte Economice din Oradea lanseazã un nou proiect
Phare 
Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitãtii din Oradea a organizat pe 23

ianuarie 2009 în Aula Magna a Universitãtii din Oradea, o conferintã de prezentare a
proiectului cu titlul “Dezvoltarea si promovarea integratã de pachete turistice
tematice comune în Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar” finantat prin programul Phare
CBC 2006/INTERREG IIIA si având o valoare totalã de 102.341 EURO.  
Între obiectivele acestui proiect se numãrã sprijinirea dezvoltãrii si promovãrii de

pachete turistice tematice comune în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar; facilitarea
cunoasterii reciproce si a schimbului de experientã între partenerii români si maghiari în
vederea creãrii de retele integrate de dezvoltare si promovare turisticã în Euroregiunea
Bihor – Hajdu-Bihar; furnizarea de instruire, asistentã si consultantã în vederea
perfectionãrii activitãtii turistice din Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar 
>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=843 
 
Evaluarea potentialului eolian în partea de Sud a Banatului din
perspectiva dezvoltãrii durabile 
Consiliul Judetean Caras-Severin a lansat proiectul ,,Evaluarea potentialului eolian în

partea de Sud a Banatului din perspectiva dezvoltãrii durabile” în valoare totalã de 410
710 euro din care 366 330 euro reprezintã finantarea acordatã de Uniunea Europeanã si
Guvernul României. 
Proiectul este finantat in cadrul Programului de Vecinãtate România-Serbia 2006 si

este realizat de Consiliul Judetean Caras-Severin în parteneriat cu Municipalitatea
Vârset si Universitatea „Eftimie Murgu” Resita.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=842 
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Centrul de informare si promovare a turismului Parcul National Cheile
Nerei-Beusnita 
Consiliul Local Sasca-Montanã în parteneriat cu Municipalitatea Vârset si Consiliul

Judetean Caras-Severin au organizat la 22 ianuarie 2009, la sediul Centrului de
informare turistica din localitatea Sasca Românã, comuna Sasca Montanã, conferinta de
finalizare a proiectului Centrul de informare si promovare a turismului Parcul National
Cheile Nerei-Beusnita. 
Proiectul în valoare de 282.330,70 Euro a fost finantat prin Programul de Vecinãtate

România-Serbia 2004-2006. Valoarea finantãrii nerambursabile oferitã de Uniunea
Europeanã si Guvernul României a fost de 88% din valoarea totalã, diferenta fiind
asigurata de cãtre Consiliul Judetean Caras-Severin.  
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economico-socialã echilibratã a zonei

de granitã dintre Banatul de Sud-Serbia si judetul Caras-Severin, prin cooperare
transfrontalierã în domeniul promovãrii turismului. În acest sens, în cadrul proiectului a
fost încheiat un protocol de colaborare între comuna Sasca Montanã si Municipalitatea
Vârset privind promovarea atractiilor turistice din Parcul National Cheile Nerei-Beusnita
si Banatul de Sud - Serbia.  
În cadrul proiectului a fost amenajat un centru de informare turisticã la Sasca Romanã,

s-a realizat o bazã de date cu privire la potentialul natural si antropic si infrastructura
turisticã existentã în arealul Parcului National Cheile Nerei-Beusita, s-au realizat
produse de marketing turistic si a fost elaboratã o Strategie de dezvoltare si promovare
a activitãtilor turistice în arealul Parcului National Cheile Nerei-Beusnita.  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=841 
 
Sistem de colectare, selectare si transfer deseuri menajere în
comunele Drãgãnesti, Gherghita si Dumbrava din judetul Prahova 
Consiliul Local Drãgãnesti a organizat în data de 19 ianuarie 2009, la sediul Societãtii

Comerciale UNI-RECYCLING SRL, din comuna Drãgãnesti, judetul Prahova, o conferintã
de presã pentru informare în legãturã cu stadiul actual de implementare a proiectului
“Înfiintare sistem de colectare, selectare si transfer deseuri menajere în com.
Drãgãnesti, Gherghita si Dumbrava”, situatia procedurilor de achizitii publice si a
lucrãrilor, prezentarea detaliatã a proiectului si a etapelor ce urmeazã a fi parcurse
pânã la finalizarea implementãrii. 
Proiectul urmãreste introducerea unui sistem de colectare selectivã în vederea

reducerii cantitãtilor de deseuri depozitate necontrolat prin implementarea unui sistem
avansat de colectare a deseurilor care vizeazã selectarea deseurilor (hârtie, plastic) pe
sistemul de colectare selectivã în containere separate ce vor fi instalate în locatii
centrale în vederea reducerii impactului depozitelor de deseuri asupra mediului în
microregiunea Câmpia Drãgãnesti.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=840 
 
Nou sistem de colectare a deseurilor în zona localitãtii Gura
Humorului 
Consiliul Local al orasului Gura Humorului, împreunã cu partenerii sãi Consiliul Local

Ostra, Consiliul Local Mãnãstirea Humorului, Consiliul Local Stulpicani, Consiliul Local
Frasin, Consiliul Local Valea Moldovei si Consiliul Judetean Suceava, este în curs de
finalizare a proiectului “Sistem de colectare selectivã si amenajare statie de transfer
pentru deseuri în zona localitãtii Gura Humorului, judetul Suceava”. 
Finantarea proiectului a fost realizatã din fonduri PHARE CES 2004, scopul acestuia

fiind modernizarea elementelor de infrastructurã de mediu din domeniul gestionãrii
deseurilor urbane/comunale (provenite din deseuri menajere de la populatie, deseuri
menajere de la agenti economici si deseuri din servicii municipale), în vederea cresterii
gradului de reciclare si valorificare a deseurilor, a îmbunãtãtirii nivelului de protectie a
mediului înconjurãtor si reducerii riscurilor asupra sãnãtãtii populatiei din zona vizatã.
Valoarea proiectului este de 1.034.443 Euro, iar termenul de finalizare este
24.06.2009.  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=838 
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Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie apã potabilã si canalizare
în Turnu Mãgurele 
Consiliul Local al municipiului Turnu Mãgurele implementeazã proiectul “Extindere si

reabilitare retele de distributie apã potabilã si canalizare în municipiul Turnu Mãgurele”
în cadrul Programului Phare 2005 Coeziune Economicã si Socialã - Schema de
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu. 
Proiectul, cu o valoare totalã de 980.853,37 Euro, si-a început implementarea la

01.03.2008 si se va finaliza la 31.08.2009.  
În cadrul proiectului care are ca obiectiv general cresterea calitãtii vietii locuitorilor

Municipiului Turnu Mãgurele si crearea unui impact pozitiv asupra sãnãtãtii populatiei
municipiului prin cresterea sigurantei sistemelor de alimentare cu apã potabilã,
reducerea costurilor de exploatare, consolidarea structurilor institutionale,
administrative, de programare si implementare necesare pentru a administra eficient
Fondurile Structurale, se vor realiza extinderi si reabilitãri ale retelelor de apã potabilã,
bransamente pentru fiecare gospodãrie si se va reface carosabilul în zonele în care se
lucreazã. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=837 
 
Reteaua de alimentare cu apã din localitatea Bãisoara va fi reabilitatã 
La 16.10.2008, Consiliul Local al comunei Bãisoara a demarat implementarea

proiectului „EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APÃ A LOCALITÃTII BÃISOARA –
JUDETUL CLUJ”. Proiectul a obtinut finantare în cadrul Programului PHARE 2006
Coeziune Economicã si Socialã „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investitii
publice în sectoarele de mediu).  
Proiectul se va derula pe o perioadã de 13 luni, iar valoarea totalã este de 454.736,22

Euro fara TVA.  
Activitãtile principale care se vor derula în cadrul proiectului sunt: instruirea

personalului, lucrãri de amenajare si constructie conform solutiilor din studiul de
fezabilitate si proiectul tehnic, promovarea proiectului. Grupurile tintã cãrora li se
adreseazã proiectul sunt locuitorii, institutiile publice, societãtile comerciale din
localitatea Bãisoara, precum si turistii aflati în zonã. Beneficiarii directi sunt: 3
persoane instruite în operarea sistemului de apã, 3 persoane instruite în managementul
de proiect, locuitorii localitãtii, institutiile publice, societãtile comerciale si Consiliul
Local al comunei Bãisoara. Beneficiarii indirecti sunt: cei 2422 de locuitori ai comunei si
turistii din zonã care nu vor mai fi expusi la riscurile cauzate de consumul apei din
fântâni. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=829 
 

 

locuinţe 
 
ANL va începe procedura de contractare prin credit ipotecar a 45 de 

apartamente în Municipiul Bacãu, Zona Bucegi 
Agentia Nationalã pentru Locuinte va începe marti, 06.01.2009, 

procedura de contractare prin credit ipotecar a 45 de apartamente 
în Municipiul Bacãu, Zona Bucegi, Strada Fãgãras, numãrul 25.  

Locuintele (9 apartamente cu 1 camerã, 27 apartamente cu 2 
camere si 9 apartamente cu 3 camere) se vor construi într-un bloc 
cu regim de înãltime S+P+8. Persoanele interesate pot vizita 
expozitia de prezentare a acestor locuinte organizatã la sediul ANL 
Bacãu, din Strada Ionitã Sandu Sturza, nr. 78, municipiul Bacãu, 
unde pot obtine informatii si se pot înscrie în vederea contractãrii.  

Calendarul de contractare este urmãtorul: 
6 ianuarie 2009 – 25 ianuarie 2009 – întocmirea dosarului de 

solvabilitate si obtinerea declaratiilor notariale necesare pentru 
stabilirea punctajelor de departajare;  

5 februarie 2009 – 27 februarie 2009 – depunerea certificatelor de solvabilitate si a declaratiilor 
notariale. 

Persoanele care doresc sã contracteze o locuintã în acest amplasament trebuie sã fie înscrise în baza de 
date ANL si sã urmeze procedura de contractare stabilitã de agentie. 

http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=837
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=829


Informatii detaliate privind apartamentele din acest amplasament vor fi afisate pe website-ul Agentiei 
Nationale pentru Locuinte (www.anl.ro) sau pot fi obtinute la numerele de telefon: 0729.800.865/ 
0234.588.233.  

>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=836 
 
Blocurile Gemenii au fost predate Primãriei Generale a Municipiului Bucuresti 
László BORBÉLY, ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si Sorin OPRESCU, primarul general 

al Municipiului Bucuresti au semnat pe 19 decembrie 
2008, Protocolul de predare-primire a Blocurilor 
Gemenii din Piata Natiunilor Unite nr. 107-108. 
Semnarea protocolului reprezintã ultima etapã 
administrativã care trebuia îndeplinitã, înainte de a 
începe repartizarea locuintelor cãtre beneficiari. 

Cele 2 imobile cuprind 128 de apartamente cu 
destinatia de locuinte de necesitate si vor oferi cazare 
temporarã persoanelor care necesitã locuintã în 
perioada efectuãrii lucrãrilor de consolidare a 
clãdirilor cu risc seismic si chiriasilor evacuati din 
imobilele nationalizate. Fiecare dintre cele douã 
blocuri are în componentã câte 26 de apartamente de 
3 camere, 26 de apartamente cu 2 camere si 12 
apartamente cu o camerã.  

Locuintele au fost realizate de Ministerul 
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor prin 

Compania Nationalã de Investitii, valoarea totalã a investitiei fiind de 34.846.785,86 lei. 
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=832 
 

lucrări publice 
 
Receptia lucrãrilor de consolidare si modernizare a Spitalului Clinic de Chirurgie 

Plasticã, Reparatorie si Arsuri - Bucuresti 
Luni, 22 decembrie 2008, a avut loc receptia la terminarea lucrãrilor si punerea în functiune a Spitalului 

Clinic de Chirurgie Plasticã, Reparatorie si Arsuri, Municipiul Bucuresti urmare a finalizãrii lucrãrilor de 
consolidare si modernizare la Corpurile A, B si C.  

Spitalul Clinic de Chirurgie Plasticã, Reparatorie si Arsuri face parte din cea mai importantã categorie de 
clãdiri publice, cea a spitalelor de urgentã, cu o pondere de 25% din totalul obiectivelor cuprinse în cadrul 
Componentei B a „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si 
pregãtirea pentru situatii de urgentã”, implementat cu finantare de la Banca Mondialã si cofinantat de 
Guvernul României.  

Lucrãrile au avut ca scop prioritar punerea în sigurantã a unei suprafete desfãsurate existente de 3.291 
mp, cu un numãr de 84 paturi, prin consolidarea structurii de rezistentã si limitarea degradãrilor la actiunea 
cutremurelor, asigurarea utilitãtilor vitale care conditioneazã functionarea spitalului în situatii de crizã, 
îmbunãtãtirea conditiilor generale în exploatare si ridicarea nivelului calitãtii serviciilor medicale. Valoarea 
totalã a investitiei este de 8.391.310,07 lei.  

>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=834 
 
 

inforegional 
 

ADR Nord-Est 
http://www.nord-est.ro 
A aparut nr. 17 din Buletinul 

informativ 'Info Nord-Est'  
Buletinul 'Info Nord-Est' este 

editat trimestrial de catre ADR 
Nord-Est intr-un numar de 2.000 
de exemplare tiparite.  

In sectiunea Bibiloteca / 
Publicatii / Buletin Informativ  

 

 
 

Regional puteti gasi varianta 
electronica a acestuia, inclusiv un 
insert dedicat Centrului Europe 
Direct Nord-Est. 

 
http://www.inforegionordest.ro

/documente/adrnordest/buletin/
buletin_nr_17.pdf 
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ADR Sud-Est 
http://www.adrse.ro 

Primul eveniment regional 
de promovare a proiectului 
„ERIK Action” 

 
In data de 11.02.2009, Agentia 

pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Est organizeaza primul eveniment 
regional de promovare a 
proiectului „ERIK Action” finantat 
in cadrul Programului INTERREG 
IV C. Acest seminar se va 
desfasura la Sala 404 a Consiliului 
Judetean Braila incepand cu orele 
11.00 si va reuni actori cheie in 
promovarea inovarii la nivel 
regional, reprezentanti ai 
administratiei publice, mediului 
de afaceri, organizatiilor de 
sprijinire a inovarii, 
universitatilor. 

http://www.adrse.ro/comunica
re.aspx 

 
Au fost semnate cererile de 

finanţare prin PHARE 2006 
In cadrul Regiunii Sud-Est s-au 

semnat pana la data de 
30.11.2008 toate cele 14 cereri 
de finantare care au indeplinit 
conditiile de conformitate si 
eligibilitate.  

http://www.adrse.ro/Documen
tePHARE/Comunicat_PHARE_2006
.pdf 

 
Rezultatele evaluării cererilor 

de finanţare prin REGIO 
Rezultatele etapei de evaluare 

tehnica si financiara a cererilor 
de finantare din cadrul 
domeniului major de interventie 
4.3 Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor, Programul 
Operational Regional 2007-2013 - 
Regiunea Sud-Est  

http://www.adrse.ro/Documen
tePOR/Rezultate_ETF_4.3.htm 

 
 

ADR SUD-Muntenia 
http://www.adrmuntenia.ro 
Situaţia proiectelor depuse 

pentru finantare din REGIO 
Până la data de 26 ianuarie 

2009 la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia au fost depuse 107 
proiecte prin care se solicită 
finanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional 
Regional). 

Din cele 107 proiecte depuse, 
48 au fost respinse, 2 proiecte  au 
fost retrase de aplicanţi iar in 
cazul a doua proiecte aplicanţii 
au renunţat la semnarea 
contractelor de finantare.  

Situaţia proiectelor depuse pe 
cele 5 axe ale Regio şi care se 
află în diferite etape ale 
procesului de evaluare este 
accesibilă la: 

http://www.adrmuntenia.ro/ev
enimente-v-236.html 

 
ADR Sud-Vest Oltenia 
http://www.adroltenia.ro 
Alte doua contracte  

finantate prin REGIO 
In luna decembrie 2008 au fost 

semnate doua noi contracte de 
finantare in cadrul REGIO- 
Domeniul Major de Interventie 2.1 
Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane - inclusiv con-
strucţia / reabilitarea şoselelor 
de centură. 

Cele doua proiecte semnate au 
fost: 

• Proiectul „Modernizare DJ 
651B, Balcesti – Gorunesti – 
limita judetului Olt km 0+000 + 
12+500, localitatea Balcesti 
judetul Valcea avand ca 
beneficiar Consiliul Judetean 
Valcea, are o valoare totala de 
19.007.723,97 lei. 

• Proiectul „Reabilitarea si 
modernizarea DJ 606 Craiova 
(DN65) – limita judetului Mehe-
dinti” avand ca beneficiar 
Consiliul Judetean Dolj, are o 
valoare totala de 85.705.126,36 
lei.  

http://www.adroltenia.ro/newr
o/pagina.php?cod=12 

 
 

ADR Vest 
http://www.adrvest.ro 
Finalizarea Contractului de 

finanţare acordat ADR Vest în 
cadrul axei 6 – Asistenţă tehnică 
a REGIO 2007 - 2013 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest, în calitate de 
Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 
(POR 207-2013), a beneficiat în 
perioada 14 martie 2007 – 31 
decembrie 2008 de contractul de 
finanţare pentru domeniul de 
intervenţie 6.1, „Sprijinirea 
implementării, managementului 
şi evaluării Programului 
Operaţional Regional”, sprijin 
acordat de către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, în calitate de 
Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013. 

Obiectul acestui contract a 
constat în acordarea finanţării 
necesare implementării 
proiectului „Sprijin pentru ADR 
Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru implemen-
tarea şi monitorizarea cu succes 
şi profesionalism a proiectelor 
finanţate din  POR 2007 – 2013”   
Valoarea eligibilă a contractului 
de finanţare a fost de 5.989.927 
lei, suma fiind cofinanţată de 
Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013, axa 6 - Asistenţă 
tehnică, şi de Guvernul României.  

 
http://www.adrvest.ro/index.p

hp?page=articol&aid=742 
 
ADR Nord-Vest 
http://www.nord-vest.ro 
A treia serie de conferinţe 

judeţene 

http://www.adrse.ro
http://www.adrse.ro/comunica
http://www.adrse.ro/Documen
http://www.adrse.ro/Documen
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/ev
http://www.adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/newr
http://www.adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/index.p
http://www.nord-vest.ro


ADR Nord-Vest lanseaza cea de-
a treia serie de conferinte 
judetene privind "Stadiul 
pregatirii de proiecte pentru 
Programul Operational Regional 
2007-2013" 

Astfel, in perioada 3-18 
februarie 2009, ADR Nord-Vest 
organizeaza cea de-a treia serie 
de conferinte, in fiecare judet din 
regiune, dupa urmatorul program: 

Baia Mare: marti, 3 februarie 
2009, ora 11, Hotel Mara. 

Satu Mare: miercuri, 4 
februarie, ora 11, Restaurant 
Poesis. 

Cluj-Napoca: luni, 9 februarie 
2009, ora 11, sediul ADR Nord-
Vest. 

Bistrita: marti, 10 februarie 
2009, ora 11, Hotel Bistrita. 

Zalau: marti, 17 februarie 2009, 
ora 11, Hotel Meses. 

Oradea: miercuri, 18 februarie 
2009, ora 11, Hotel Dacia. 

In cadrul fiecarei conferinte va 
fi organizat un briefing de presa, 
incepand cu ora 12.30. 

http://www.nord-
vest.ro/detaliiNoutatePOR.aspx?n
ID=33 

 
Sesiuni de instruire in Cluj-

Napoca  
Agentia de Dezvoltare Regionala 

Nord-Vest va invita sa va 
inregistrati la sesiunile de 
informare pentru potentialii 
solicitanti organizate de 
Autoritatea de Management POR-
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei. 

Fiecare modul va beneficia de 
cate doua sesiuni a cate 25 
participanti. Sesiunile sunt 
destinate exclusiv autoritatilor 
locale şi vor avea urmatorul 
program: 

Modulul „Pregatirea proiec-
telor”  

Pentru APL care pregatesc 
proiecte pentru Axele 1 si 3:  

09 – 11.03 / Cluj-Napoca  
Pentru APL care pregatesc 

proiecte pentru Axele 4 si 5:  
25 – 27.05 / Cluj-Napoca 
Pentru urmatoarele doua teme 

vor fi vizate autoritatile publice 
care au contracte depuse/ 
semnate sau au intentia ferma de 
a depune proiecte.  

Modulul „Achizitii publice" 
30.03 – 01.04 / Cluj-Napoca 
21.09 – 23.09 / Cluj-Napoca 
Modulul „Management de 

proiect”  
27 - 29.04 / Cluj-Napoca 
05 - 07.10 / Cluj-Napoca 

 
 
Publicaţii noi 
Au apărut noul numar al revistei 

InfoREGIO-editie speciala-10 ani 
de ADR Nord-Vest si numarul 3 al 
suplimentului InfoPOR. 

http://www.nord-
vest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
58 

 
ADR Centru 
http://www.adrcentru.ro/ 

Prima sedinta a CDR Centru 
din acest an 

Pe 23 ianuarie 2009 ADR Centru 
a organizeaza prima Sedinta 
ordinara, din acest an, a 
principalilor factori de decizie din  

 
Regiunea Centru. Directiile de 
dezvoltare ale regiunii au fost 
discutate de cei sase presedinti ai 
Consiliilor Judetene din judetele 
Alba, Brasov, Covasna, Harghita, 
Mures si Sibiu, care s-au intalnit 
alaturi de ceilalti 18 membri ai 
CDR, reprezentanti ai 
muncipiilor, oraselor si comunelor 
din fiecare judet.  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMComunicate&eID=4
79 

 
Oaspeti din Landul 

Brandenburg  
La reuniunea din 23 ianuarie  au 

participat si Gerd Harms – 

Secretar de Stat in cadrul 
Cancelariei Landului Brandenburg 
si Gerhard Ringmann - directorul 
Compartimentului „Europa 
/International” din cadrul 
Cancelariei Landului, care au 
analizat, impreuna cu membrii 
CDR Centru, parteneriatele 
derulate intre cele doua regiuni 
europene.  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMEvenimente&eID=4
78 

 
Sprijin pentru dezvoltarea 

IMM-urilor din Regiunea Centru 
Incepand cu acest an, IMM-urile 

din Regiunea Centru beneficiaza, 
prin intermediul ADR Centru, de o 
retea de sprijin pentru 
dezvoltarea propriilor afaceri - 
Reteaua BISNet Transylvania. 
Aceasta retea a fost creata 
printr-un proiect finantat de 
Comisia Europeana, in cadrul 
Programului Cadru pentru 
Competitivitate si Inovare, care 
confera regiunilor si institutiilor 
partenere in proiect, calitatea de 
membru in Reteaua Europeana 
pentru Intreprinderi (Enterprise 
Europe Network).  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=ADProiecteDerulare&eID
=474 

 
ADR 
Bucureşti- 
Ilfov 
http://www.adrbi.ro 

Proiect destinat imbunatatirii 
competitivitatii IMM-urilor 

Incepand cu luna decembrie 
2008, ADR B-I este implicata in 
derularea proiectului "EU 
Regional Cooperation for SMEs 
access to Public Procurement – 
EuroPROC", proiect co-finantat 
prin Programul Interreg IV C.  

Proiectul se numara printre cele 
35 de proiecte selectate dintr-un 
total de 500 de propuneri depuse 
spre finantare.  

El va fi implementat pe durata 
a trei ani de catre un consortiu 
format din 11 organizatii 
partenere din 10 tari: Franta, 
Bulgaria, Polonia, Cehia, 
Portugalia, Danemarca, Italia, 
Romania, Ungaria, liderul de 
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proiect fiind ACC1O/ COPCA din 
Spania.  

http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=142 

 
Semnarea contractului de 

asistenta tehnica pentru 
promovarea REGIO in regiunea 
Bucuresti - Ilfov 

Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Bucuresti-Ilfov (ADR 
BI), in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul 
Operational Regional (POR) 2007-
2013, a semnat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintelor, in calitate de 
Autoritate de Management pentru 
POR 2007-2013 un contract de 
asistenta tehnica pe axa 
prioritara 6 a Programului, 
"Sprijinirea implementarii, 
managementului si evaluarii 

Programului Operational 
Regional", domeniul major de 
interventie 6.2, "Sprijinirea  

 
activitatilor de informare si 
publicitate pentru implementarea 
REGIO 2007-2013". Contractul are 
ca obiect acordarea finantarii 
necesare implementarii 
proiectului PRO REGIO 
BUCUREsTI - ILFOV (PROmovarea 
REGIO in regiunea Bucuresti-
Ilfov). 

Prin proiect s-au organizat si se 
vor organiza peste 50 evenimente 
de informare si promovare, se vor 
realiza şi publica  brosuri si 
materiale de informare, pagina 
de internet, buletine electronice. 
De asemenea, se vor realiza 
caravane de informare, vor fi 
dezvoltate activitatile biroului de 
informare Regio şi va fi 
operationalizată reteaua 
regionala de informare Regio.  

Bugetul total al proiectului este 
de 2.027.846 lei, din care 
1.706.323 lei reprezinta finantare 
nerambursabila in cadrul axei 
prioritare de asistenta tehnica 
POR. 

http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=140 

 
 

 

oportunităţi 
Termene - limită februarie / martie 2009 
 
Program Proiecte si programe cu caracter cultural, artistic, 

documentar 
Finantator Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ArCuB 
Termen limita 28 februarie 2009 
Criterii de finantare a proiectelor proiectele care urmaresc realizarea unei nevoi culturale identificate, necesare 

pentru satisfacerea grupului tinta; 
- anvergura proiectului cultural (internationala, nationala, regionala sau 
locala); 
- numarul, diversitatea si caracterul  multicultural si multidisciplinar al 
rezultatelor proiectelor care vor fi finantate; 
- capacitatea organizatorica si functionala a aplicantului de realizare a 
proiectelor culturale dovedita prin: 

Solicitanti eligibili - persoane fizice care desfasoara activitati culturale (artisti independenti din 
domeniile teatru, dans, muzica, arte vizuale, arte plastice, carte, etc.) 
- persoane juridice, asociatii profesionale, institutii publice si institutii 
neguvernamentale care intereseaza sfera de activitate a ArCuB. 

Informatii suplimentare Evaluarea proiectelor se intruneste o comisie formata din: directorul ArCuB, 
directorul Directiei Cultura din Primaria Municipiului Bucuresti, Presedintele 
Comisiei de Cultura din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 
din cinci personalitati ale vietii culturale bucurestene. 
Dosarele de aplicare se depun la Departamentul Proiecte si Programe 
Culturale (Dna Eliza Bercu), in orice zi lucratoare din perioadele 1- 28 februarie 
sau 1- 31 septembrie (doua sesiuni de depunere pentru fiecare an calendaristic) 
dar cu minimum 3 luni inainte de momentul inceperii proiectului. 
http://www.arcub.ro/financing.php  

Program Proetnicultura 2009 
Finantator Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National 
Termen limita 10 februarie 2009 
Obiectivele programului promovarea valorilor culturale, prin intermediul proiectelor si actiunilor 

culturale din domeniul cultura scrisa, artele spectacolului, istorie si viata 
spirituala, arte vizuale, patrimoniu cultural mobil si imobil, etnografie si 
folclor, dialog intercultural. 
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Activitati eligibile Se poate acorda finantare nerambursabila pentru exploatarea /promovarea 
bunurilor culturale deja existente.  
Nu se acorda finantare pentru producerea de bunuri culturale. 
Domeniile culturale de referinta: 
- Arte vizuale; 
- Cinematografie, audiovizual; 
- Teatru; 
- Muzica; 
- Dans. 

Conditii de finantare Suma solicitata pentru finantarea unui proiect/unei actiuni culturale nu poate 
depasi 55.000 lei. 

Informatii suplimentare Ofertele se trimit în dublu exemplar în plic închis, prin postă, cu confirmare de 
primire, până la data limită 10 februarie 2009 (data primirii ofertelor) sau se 
depun la registratura Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, 
sos. Kiseleff nr. 30, 011347, sector 1, Bucuresti. 
Cererea, însotită de devizul estimativ de cheltuieli si graficul de 
finanŃare nerambursabilă pe activităŃi, se trimite în format electronic la 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Seila Suliman 
Consilier 
Serviciul Diversitate Culturală 
Directia Generală Creatie Contemporană, Diversitate Culturală 
Tel. +40.21.224.46.81 Fax. +40.21.224.36.89 
E-mail: seila.suliman@cultura.ro  

Program Instalarea tinerilor fermieri 
PNDR: AP 1 "Cresterea competitivitatii sectoarelor 

agricol si forestier" 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 27 februarie 2009 
Conditii de finantare Contributia publica aferenta Masurii 112 este de 337.221.484 Euro din care: 

- 20%, contributia Guvernului Romaniei; 
- 80%, contributia Uniunii Europene. 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o 
exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta 
dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar 
nu va putea depasi 25.000 Euro /exploatatie. 
Nota: Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care 
se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe 
baza marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). 
Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro. 

Obiectivele programului - Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea 
instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si 
conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea 
animalelor, siguranta la locul de munca; 
- Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea 
generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in 
agricultura. 

Solicitanti eligibili Fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de 
finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati 
agricole si a caror exploatatie agricola: 
- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE1; 
- este situata pe teritoriul arii; 
- este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol; 

Informatii suplimentare http://www.apdrp.ro/  
 http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1819&lang=RO  

Program "Centre urbane" 
POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - 

poli urbani de crestere", 
DMI 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana" 

Finantator Uniunea Europeana  
Termen limita 31 martie 2009 
Solicitanti eligibili 1. Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei publice locale, 
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 APL), din mediul urban, definita conform Legii administratiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
2. Parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale 
administratiei publice locale, APL), definite conform Legii administratiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
3. Asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI). 

Activitati eligibile a) reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, 
inclusiv transportul urban:  
- infrastructura publica urbana 
- transport si mobilitatea populatiei 
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban 
b) dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;  
c) reabilitarea infrastructurii sociale 

Conditii de finantare 4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), restul reprezentand fonduri publice 
nationale. 

Informatii suplimentare  http://www.inforegio.ro  
Program “Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor" 

Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica 
si Inovare", DMI 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati 

de cercetare-dezvoltare si inovare" 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 4 martie 2009 
Conditii de finantare 200 milioane Lei. 

Valoarea asistentei financiare nerambursabile: 
- Proiectele tehnologice inovative: max. 15.000.000 lei. Valoarea asistentei 
financiare nerambursabile acordate nu poate depasi echivalentul in lei a 5 
milioane de euro.  
- Proiectele pentru intreprinderi nou-create inovatoare: max. 3.500.000 lei. 
Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi 
echivalentul in lei a 1 milion de euro. 
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in 
nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane Euro 

Obiectivele programului - Stimularea inovarii in intreprinderi; 
- Dezvoltarea de produse noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea 
unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unor idei brevetate. 

Solicitanti eligibili - intreprinderi mari, mijlocii sau mici conform prevederilor Legii nr. 346/2004 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

Informatii suplimentare http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=634 
 

 

burse şi stagii de practică 
 
Programul de burse „Titu Maiorescu”  
pentru studii de masterat /doctorat sau 

cercetare în strainatate, în vederea formarii de 
specialisti în domeniile de interes ale Uniunii 
Europene 

Organizator : Ministerul Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii, prin Centrul National pentru Burse de 
Studii în Strainatate 

Data limita:  13 februarie 2009 
Durata stagiului: 3 luni  
Domenii de interes: 
a) Administratie europeana 
b) Politica regionala 
c) Institutii europene si legatura cu institutiile 
nationale  
d) Drept european 
e) Justitie si afaceri interne 
f) Agricultura / politici agricole 

g) Politica în domeniul transporturilor 
h) Politica industriala si de întreprindere, dreptul 
societatilor comerciale 
i) Politica în domeniul concurentei 
j) Politici sociale si de ocupare a fortei de munca 
k) Politici în domeniul sanatatii 
l) Energie 
m) Politici de mediu în Uniunea Europeana 
n) Bugetul Uniunii Europeana 
o) Managementul fondurilor de coeziune si 
structurale 
p) Managementul proiectelor (PCM – Project 
Cycle Management) 
q) Societatea informationala în Uniunea 
Europeana 
r) Specializari pe domenii de acquis: statistica 
(EUROSTAT), piata interna 
s) Politici educationale 

http://www.inforegio.ro
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t) Multilingvism. 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin 

C.N.B.S.S., asigura o bursa în valuta în valoare 
de1.000 EUR/luna, care este destinata asigurarii 
cheltuielilor de întretinere în perioada stagiului de 
bursa în strainatate si transportul international 
pâna la locul de stagiu si retur, o singura data pe 
perioada stagiului de bursa. 

Informatii suplimentare: 
Site: 
www.roburse.ro  
www.edu.ro   
Organisme si institutii afiliate 
Centrul National pentru Burse de Studii în 

Strainatate 
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, parter, sector 1, 

Bucuresti, 
Telefon: 021/310.19.05, 021/314.24.40 
Fax: 021/310.19.05, 021/310.22.17 
E-mail: burse@roburse.ro  
 
Scoala de Vara Internationala  Seggau 

2009 
Data limita: 31 august 2009 
Organizator: University of Graz 
Durata : 27 iunie – 11 iulie 2009 
Se adreseaza: profesorilor si studentilor 
Descriere: Intalnire interdisciplinara si 

cooperarea profesorilor si studentilor axata pe Estul 
si Sud-Estul Europeiprivind aspectele culturale si 
dimensiunea integrarii europene. 

Informatii suplimentare 
http://www.uni-

graz.at/bibwww/bibwww_summerschools/bibwww_soe_s
eggau-
2/bibwww_soe_seggau_aktuell_startseite/bibwww_soe_s
eggau_info.htm#aims  

Büro für Internationale Beziehungen 
Universitätsplatz 3 
Universität Graz 
8010 Graz / Austria 
international@uni-graz.at 
Tel: +43-316-380-1249 
Fax: +43-316-380-9156 

 
Surse de informare  
Oportunitati de studiu în UE 

MedC, Oferta de burse de studii în strãinãtate în 
anul universitar 2006 – 2007, http://www.edu.ro  

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în 
Străinătate 

Str. Spiru Haret 12, 010176, sector 1, Bucuresti, Tel / 
Fax: (+40 21) 3101905 

E-mail: onbss@mec.edu.ro; burse@mec.edu.ro; 
www.edu.ro 

Institutul Cultural Român 
Aleea Alexandru 38, Bucureşti, Tel.021-230.14.03, Fax 

230+75.50 
E-mail icr@icr.ro, http://www.icr.ro 

 CNR-UNESCO. Bursele UNESCO 
http://www.cnr-unesco.ro/ro/burse.php 

 Ambasadele statelor membre UE 
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=1015&idl

nk=4&cat=6 
Yahoo-grupul Romstudyabroad 

http://www.romstudyabroad.com/ 
Yahoo-grupul Euroconferinţe 

http://dir.groups.yahoo.com/group/euroconferinte 
 Caleidoscop. Resurse pentru sectorul non-profit 

http://www.caleidoscop.org.ro 
 Online Gallery. Site dedicat profesioniştilor din 

artele vizuale şi arhitectură. 
http://www.onlinegallery.ro/education_scholarships.h

tml 
Eastchance 

http://www.eastchance.com 
Humanities and Social Sciences Net Online, 

http://www.h-net.org 
 Scholarships Net http://www.scholarshipnet.info/.  

Stagii de practică în instituţiile UE 
 Oficiul de stagii al Comisiei Europene 

http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm#Info
tab1 

 Eurobrussels.com 
http://www.eurobrussels.com 
Stagii de practica la Comisia Uniunii Europene 
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_e

n.htm#Infotab1 
 

 

 ştiri europene 
 
La Comitetul Regiunilor se caută 

creativitatea 
Pe 20 si 21 aprilie 2009, Comitetul Regiunilor va 

gazdui un Forum pe tema 'Europe's Creative 
Regions and Cities' / 'Regiunile si orasele 
creative ale Europei', care va implica tineri 
talentati precum si autoritati 
regionale si locale din intreaga Europa. Sunt invitati 
sa participe 100 de tineri creativi si talentati care 
sa-si aduca contributia la acest eveniment.  

Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
criterii: 

• sa aiba varsta intre 18 si 30 de ani;  
• sa aiba talent creativ intr-unul din cele cinci 

domenii tematice: 

1) arta si cultura (artisti, muzicieni, scriitori 
etc.), 

2) stiinta, cercetare si inovatie, 
3) media, tehnologia informarii si comunicarii 

(TIC), 
4) dezvoltare si creativitate urbana 

(arhitecti...), 
5) inovatii sociale (abordari locale pentru 

dezvoltarea economiei sociale, piata muncii, 
responsabilitate sociala corporatista etc. ). 

• sa aiba impact la nivel local sau regional 
(contribuie sau au contribuit la economia 
locala sau regionala), 

• sa aiba experienta in prezentarea 
proiectelor proprii in domeniul creativitatii in 
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strainatate.  
Candidatii interesati trebuie sa completeze 
formularul de inscriere si sa-l trimita prin e-
mail la Comitetul Regiunilor.Data limita 
pentru inscriere este: 31 ianuarie 2009. 

Pe 20 aprilie 2009, autoritatile regionale si 
locale, precum si alte institutii din intreaga 
Europa, sunt invitate la un Forum in cadrul caruia 
sa-si prezinte programele, proiectele si 
experientele in domeniul creativitatii, inovatiei si 
dezvoltarii regionale. Contributiile pot lua forma 

unor prezentari, expozitii, filme video sau orice 
alta modalitate creativa. 

Autoritatile interesate sunt invitate sa participe 
completand formularul de inscriere. Data limita 
pentru trimiterea lui la Comitetul Regiunilor este 
15 februarie 2009. 

Mai multe informatii: 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate

.aspx?view=folder&id=8cdee184-62e2-45e0-95ce-
c44b9acca193&sm=8cdee184-62e2-45e0-95ce-
c44b9acca193 

 

 
 
Drumul spre redresare: pachetul privind coeziunea 
Întrebări şi răspunsuri privind contribuţia politicii de coeziune la planul european 

de redresare economică 
Care este rolul politicii de coeziune în planul de redresare? 

 Politica de coeziune a UE reprezintă mai mult de o treime din bugetul UE: 347 de miliarde de euro vor 
fi investiti în aproximativ două milioane de proiecte cofinantate în regiuni si state membre din întreaga 
UE în perioada 2007-2013. Aceste investitii oferă o sursă sigură de finantare în economia reală pentru 
abordarea provocărilor pe termen lung. Ele se concentrează pe crearea de locuri de muncă si crestere 
economică durabile prin sprijinirea prioritătilor Strategiei de la Lisabona, precum retelele moderne de 
infrastructură, accesul la bandă largă, sprijinirea întreprinderilor mici, inovarea, mediul, resursele umane si 
formarea.  

 Contributia politicii de coeziune la pachetul de redresare al Comisiei este alcătuită din diverse măsuri, 
atât legislative, cât si fără caracter legislativ. Obiectivul principal este accelerarea plătilor către statele 
membre si facilitarea accesului la Fondurile structurale, ceea ce va ajuta la punerea în aplicare mai rapidă 
a proiectelor pe teren si va face să crească încrederea si dinamismul în economia europeană.  

 
Cât s-a plătit deja, sub formă de avansuri, statelor membre? 

 În perioada 2007-2008, toate statele membre au primit 5% din totalul Fondurilor structurale care le-au 
fost alocate din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) si a Fondului Social European 
(FSE). În ceea ce priveste Fondul de coeziune: Spania, Portugalia si Grecia au primit avansuri care s-au 
ridicat la 2% în 2007 si la 3% în 2008. Statele membre ale UE-12 au primit 2,5% în 2007 si 4% în 2008. 

 
Planul de redresare propune avansuri suplimentare în 2009. La cât se ridică acestea? 
Comisia propune modificarea regulamentelor generale privind FEDR, FSE si Fondul de coeziune, astfel 

încât să se permită plăti suplimentare în avans, după cum urmează: 

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate


 pentru Fondurile structurale, statele membre ale UE-12 vor primi 2% în plus în 2009 sau 2,3 miliarde de 
euro (pe lângă cei 2% deja prevăzuti), iar UE-15 va primi 2,5%, ceea ce reprezintă aproximativ 3,8 miliarde 
de euro. Programele din cadrul cooperării transfrontaliere în UE vor primi, de asemenea, 2% avansuri 
suplimentare în 2009, care se ridică la aproximativ 155 de milioane de euro.  

 nu există modificări cu privire la Fondul de coeziune: Spania, Grecia si Portugalia vor primi un avans de 
2,5% în 2009, iar statele membre ale UE-12 vor primi 4%.  

În total, pentru cele 27 de state membre, aceste măsuri vor aduce 6,25 miliarde de euro suplimentari 
în pachetul financiar aprobat pentru fiecare stat membru. 

 
Când vor fi plătite noile avansuri?  

 În 2009, avansurile vor fi plătite imediat ce este adoptat 
regulamentul modificat; în mod normal, aceasta ar trebui să 
se întâmple în termen de 30 de zile de la adoptarea 
regulamentului. 

 
Cum functionează, în practică, sistemul plătilor privind 

coeziunea?  
Comisia efectuează plăti în trei etape: 

 prefinantare (avansuri), 
 plăti intermediare, 
 plata soldului final. 

În urma deciziei Comisiei privind un program operational, 
este alocată o sumă de prefinantare pentru perioada 2007-
2013. Aceasta este furnizată în transe, asa cum s-a definit în 
tabelele de mai sus. Plătile intermediare se fac pe baza 
documentelor justificative aferente cheltuielilor, trimise de 
statele membre Comisiei.  

 
Cum îsi pot permite statele membre să completeze 

finantarea primită de la Bruxelles în cadrul politicii de 
coeziune, când trezoreriile lor nationale sunt deja supuse 
presiunilor? 

 Avansurile au ca scop să furnizeze un flux imediat de 
numerar în faza initială a perioadei de programare, în scopul 
de a facilita plătile către beneficiarii proiectelor. Statele 
membre au obligatia de a respecta nivelurile nationale minime de cofinantare stabilite prin regulamente 
(acestea variază de la 15% la 50%, în functie de program) dar sistemul este flexibil. Statele membre pot 
modifica procentul contributiilor comunitare si nationale atunci când este vorba de proiecte individuale în 
cadrul unui program: de exemplu, unele operatiuni ar putea fi finantate în proportie de 100% de Fondurile 
structurale în 2009 , dacă sunt compensate de operatiuni finantate la nivel national până la sfârsitul 
perioadei de programare. 

 
Ce alte schimbări legislative ar putea fi luate în considerare? 
Comisia a propus modificări suplimentare în legislatie, având ca obiectiv principal accelerarea punerii în 

aplicare pe teren. În special, obiectivul este:  
 accelerarea punerii în aplicare a proiectelor majore prin acceptarea cererilor de plată înainte de 

aprobarea formală a unui proiect de către Comisie. 
 simplificarea normelor de eligibilitate pentru a permite rambursări forfetare pentru anumite 

cheltuieli generale (de exemplu, servicii comune de curătenie si securitate în parcurile de afaceri). Aceasta 
va implica o modificare a articolului 56 din Regulamentul general privind Fondurile structurale.  

 simplificarea tratării avansurilor plătite beneficiarilor sub forma ajutoarelor de stat. În practică, 
acest lucru înseamnă că avansurile sub forma ajutoarelor de stat plătite beneficiarilor ar putea ajunge la 
100% din ajutor, respectând în acelasi timp alte conditii. 

Toate modificările legislative vor trebui să fie aprobate de Consiliu înainte de a fi puse în practică. 
 
Ce sprijin pot primi statele membre din partea Băncii Europene de Investitii (BEI) sau a altor institutii 

financiare pentru a evita încetinirea fluxului de proiecte? 
 Comisia Europeană, Banca Europeană de Investitii, Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare si 

Banca Kreditanstalt für Wiederaufbau au creat o initiativă comună denumită JASPERS („Joint Assistance in 
Supporting Projects in European Regions” – “Asistentă comună pentru sustinerea proiectelor în regiunile 



europene”) pentru a sprijini statele membre si regiunile în pregătirea unor „proiecte majore” (al căror cost 
total depăseste 25 de milioane de EUR în cazul unui proiect privind mediul si 50 de milioane de EUR în 
alte domenii). Comisia si partenerii săi doresc să extindă în mod semnificativ posibilitatea de a utiliza 
instrumentul JASPERS printr-o crestere de 25% a fortei de muncă din domeniul asistentei tehnice începând 
cu anul 2009. Ca rezultat, se a�teaptă ca mai mult de 70 de experti (fată de 58 în prezent) să fie disponibili 
pentru a acorda asistentă statelor membre în pregătirea tehnică a proiectelor majore, în scopul de a 
accelera punerea lor în aplicare.  

 
Sunt statele membre încurajate de către Comisie să îsi redefinească prioritătile privind investitiile 

legate de coeziune, având în vedere situatia economică actuală? 
 Comisia Europeană invită statele membre să analizeze eventuala modificare a prioritătilor si 

obiectivelor în vederea accelerării cheltuielilor în domeniile cu potential de crestere mai mare. Aceasta 
ar putea implica o mai mare concentrare asupra măsurilor de eficientă energetică, inclusiv la nivelul 
gospodăriilor, precum si întărirea sprijinului pentru întreprinderile mici si mijlocii, care sunt principalul 

motor de crestere economică în economia europeană. Prin urmare, 
Comisia va colabora îndeaproape cu Fondul European de Investitii 
(FEI) si cu alti parteneri pentru a accelera si extinde dispozitiile 
care există cu privire la produsele de inginerie financiară pentru 
întreprinderile mici si mijlocii, în cadrul initiativei JEREMIE („Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises” – “Resurse 
europene comune pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si 
mijlocii”). În plus, Comisia, împreună cu FEI, BEI si toate statele 
membre va lansa la începutul anului viitor două platforme 

specifice de retele care vor constitui un forum pentru schimbul de informatii, orientări si bune practici. 
Comisia propune, de asemenea, să colaboreze cu statele membre pentru a simplifica realizarea si 

continutul programelor, în scopul de a accelera punerea lor în aplicare.  
------------------------------------- 
Articolul integral, impreuna cu toate tabelele si graficele, in format Html, Word si PDF, pe site-ul CE, la: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/740&format=HTML&aged=0&languag

e=RO&guiLanguage=en 
Despre instrumentul JASPERS 
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European RegionS) este o initiativa comuna majora a BEI, 

Comisiei Europene (Directia Generala pentru Politica Regionala - DG Regio) si a BERD - Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.  

JASPERS asista statele beneficiare (in principal noile state membre si statele in curs de aderare) pentru 
pregatirea proiectelor majore de infrastructura care vor fi cofinantate din Fondurile Structurale si de 
Coeziune in urmatoarea perioada bugetara, 2007-2013. Asistenta este oferita gratuit, pentru pregatirea 
proiectelor individuale sau a studiilor orizontale care implica mai mult de un singur proiect sau o singura 
tara. 

Asistenta JASPERS: 
- este complementara studiilor si lucrarilor pregatitoare realizate de autoritati nationale si locale;  
- ofera expertiza tehnica de varf inca din stadiile 

preliminare, de programare si pregatire, pana la 
decizia finala de acordare a finantarii europene. 

Domeniile de actiune ale JASPERS includ: 
- retelele trans-europene (Trans-European 

networks - TENs), 
- domeniul transporturilor, exclusiv TENs, inclusiv 

cai ferate, fluvial si maritim,  
- sisteme de transport inter-modale si 

interoperabile, 
- managementul traficului rutier si aerian,  
- transport urban si public ecologic,  
- mediul, inclusiv eficienta energetica si energie 

regenerabila, 
- parteneriate public-private.  
http://www.jaspers.europa.eu/ 
Despre initiativa JEREMIE 
http://www.eif.org/jeremie/ 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/740&format=HTML&aged=0&languag
http://www.jaspers.europa.eu
http://www.eif.org/jeremie


Măsuri de creştere a eficientei 
energetice si de încurajare a utilizării 
surselor regenerabile de energie în 
gospodăriile cu venituri mici 

Comisia Europeană a adoptat pe 3 decembrie 2008 
o propunere care va permite pentru prima dată 
statelor membre si regiunilor din Uniunea 
Europeană să investească în măsuri privind eficienta 
energetică si sursele regenerabile de energie în 
sectorul locuintelor, cu sprijin financiar prin 
politica europeană de coeziune. Această măsură 
vizează gospodăriile cu venituri mici. Practic, 
aceasta înseamnă că UE va putea să cofinanteze 
programe initiate de autoritătile nationale, 
regionale sau locale pentru a instala în locuinte 
vitraje dublu-izolante, izolatie pentru pereti si 
panouri solare. 

Comentând această propunere, Danuta Hübner, 
comisarul pentru politica regională, a declarat: 
„Această măsură este avantajoasă pentru toată 

lumea. Ea va permite economisirea energiei, 
reducerea emisiilor, scăderea facturilor energetice 
pentru categoriile cele mai vulnerabile ale 
populatiei, fiind benefică pentru sectorul 
constructiilor si, în special, pentru IMM-uri. Sperăm 
ca Parlamentul European si Consiliul să adopte 
această propunere fără întârziere si ca statele 
membre să reactioneze prompt, stabilind programe 
care să valorifice această investitie.” 

Andris Pielbalgs, comisarul pentru energie, a 
adăugat: „Sectorul locuintelor este responsabil 
pentru un sfert din consumul de energie din 

Europa. Prin această măsură intentionăm să ajutăm 
cetătenii europeni să amelioreze calitatea 
locuintelor lor si, în acelasi timp, să contribuie în 
mod substantial la politicile noastre de combatere 
a schimbărilor climatice si de sigurantă a 
aprovizionării.” 

Legislatia actuală privind fondurile structurale ale 
UE prevede, pentru statele membre, drepturi 
limitate de utilizare a ajutorului acordat din Fondul 
European Regional de Dezvoltare (FEDR) pentru 
locuinte. In prezent se poate recurge la acest ajutor 
numai pentru părtile comune ale unei clădiri (sau 
pentru întreaga clădire, în cazul locuintelor sociale) 
aflate într-o zonă urbană defavorizată. Adoptarea 
propunerii Comisiei ar permite tuturor statelor 
membre (UE-27) să beneficieze de ajutorul FEDR 
pentru investitii în eficienta energetică si în surse 
regenerabile de energie în toate tipurile de clădiri. 
Cu toate acestea, interventiile pot fi destinate 
numai gospodăriilor cu venituri mici (astfel cum 
sunt definite în normele nationale).  

Concret, interventiile ar putea cofinanta, de 
exemplu, programe nationale, regionale sau locale 
pentru izolarea peretilor, a acoperisurilor si a 
ferestrelor (vitraje dublu-izolante), pentru 
instalarea de panouri solare si pentru înlocuirea 
boilerelor vechi cu unele mai eficiente din punct de 
vedere energetic. 

Statele membre si Parlamentul vor trebui să 
adopte această propunere a Comisiei în 
conformitate cu procedura de co-decizie. 

Comunicatul de presă al Comisiei poate fi citit 
integral la: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/08/1874&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en . 

 
Previziuni intermediare pentru 2009-

2010:  
încetinirea economică se accentuează, 

fiind însă urmată de o creştere înainte 
de sfârşitul anului 2009 

Conform previziunilor economice intermediare ale 
Comisiei Europene publicate pe data de 19 ianuarie 
2009, încetinirea economică pe perioada 2009-2010 
se accentuează, dar la sfârşitul anului 2009 va urma 
o uşoară creştere.  

Conform previziunilor, creşterea PIB în Uniunea 
Europeană ar urma să se diminueze cu aproximativ 
1,8% în 2009, înainte de a se redresa uşor în 2010, 
cu 0,5%. Acesta este rezultatul impactului crizei 
financiare intensificate asupra economiei reale, şi 
anume recesiunea mondială, manifestată prin 
reducerea considerabilă a schimburilor comerciale 
mondiale şi a producţiei manufacturiere şi, în 
anumite ţări, prin corecţiile de pe piaţa imobiliară. 
Consumul şi investiţiile din sectorul public vor oferi 
însă o gură de oxigen. Atenuarea presiunilor 
inflaţioniste a contribuit, de asemenea, la creşterea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r


consumului privat. Măsurile fiscale discreţionare 
anunţate încă din august 2008 vor limita încetinirea 
creşterii PIB cu aproximativ ¾ puncte procentuale 
în anul acesta. Se preconizează că amploarea 
recesiunii economice va avea un impact 
semnificativ asupra ratei de ocupare a forţei de 
muncă şi a finanţelor publice. 

Studiul publicat de Comisie indica faptul ca în 
2008 creşterea economică ar fi scăzut cu 
aproximativ 1%, atât în Uniunea Europeană, cât şi în 
zona euro, faţă de pragul de puţin sub 3% din 2007. 
În 2009, PIB real ar urma să scadă brusc, cu 
aproximativ 1,8% în UE şi cu 1,9% în zona euro, 
urmând apoi să crească cu aproximativ ½% în 2010. 

Comunicatul de presa si raportul complet sunt 
disponibile la adresa: 

http://ec.europa.eu/romania/news/previziuni_ec
onomice_ianuarie_2009_ro.htm 

 
Conferinţă pentru analiza economică 

a regiunilor 
Conferinţa anuală internaţională a Asociaţiei 

Studierii Regiunilor - asociaţie fondată în Marea 
Britanie – cu tema „Înţelegerea şi modelarea 
regiunilor -  viitorul spaţial, social şi economic”  va 
avea loc în intervalul 6-8 aprilie în Belgia la 
Universitatea Catolica Leuven, eveniment la care 
va participa ca invitat de onoare comisarul 
european pentru politică regională Danuta Hübner.  

Înscrierea la această conferinţă este accesibilă 
prin site-ul asociaţiei: http://www.regional-studies-
assoc.ac.uk/default.asp .  

 
Conferinţa „Regions for economic 

change” 
Conferinţa anuală a Comisiei Europene „Regions 

for economic change” despre rolul regiunilor în 
schimbarea economică va avea loc între 16-17 
februarie 2009. Organizatorii evenimentului sunt 
Direcţia Generală pentru Politici Regionale a 
Comisiei Europene în parteneriat cu Comitetul 
Regiunilor. Data limită pentru înregistrarea 
participanţilor este 2 februarie.  

Înscrierea la 
conferinţă se poate face 
prin următorul site:  

http://ec.europa.eu/r
egional_policy/index_en
.htm 

 
Citiţi Regional Focus! 
A apărut al doilea număr al  buletinului 

informativ Regional Focus editat lunar de Direcţia 
Generală - Politici Regionale a Comisiei Europene 
(DG REGIO).  

Publicaţia prezintă un studiu comparativ între 
mobilitatea pieţei de muncă între regiunile Uniunii 
Europene şi situaţia mobilităţii pieţei de muncă 
între statele federale din Statele Unite ale Americii.  

Documentul în limba engleză şi în format pdf este 
accesibil la: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doc
gener/focus/2008_02_labour.pdf 

 
Europenii – preocupaţi de problemele 

financiare 
Conform ultimului Eurobarometru realizat în 

octombrie şi noiembrie 2008 din perspectiva 
alegerilor parlamentare din iunie 2009, cetăţenii 
Unuinii Europene sunt tot mai preocupaţi de 
problemele financiare – cresterea economica (51%, 
+6), somajul (49%, +2) inflatia si puterea de 
cumparare (47%, +6) şi mai puţin de problemele 
colective, ca insecuritatea (33%, -4), schimbarile 
climatice (29%, -4), imigratia (29%, -3) si terorismul 
(28%, -7).  

Dacă rezultatele studiului precedent au arătat că 
doar 9% din repondenţi cunoşteau data alegerilor 
europarlamentare, conform ultimului Euro-
barometru, 26% din respondenţi ştiu care este data 
alegerilor pentru Parlamentul European. 

Ca urmare a crizei, moneda Euro este acum 
perceputa drept cea mai importanta componenta a 
identitatii europene, iar “un sistem social european 
al bunastarii armonizat intre statele membre” este 
considerat cel mai important factor pentru intarirea 
sentimentului de apartenenta la Uniunea 
Europeana.  

Comunicatul, pe site-ul Parlamentului European: 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/info
press_page/008-46506-012-01-03-901-
20090116IPR46503-12-01-2009-2009-
false/default_en.htm 

Eurobarometru 70, octombrie-noiembrie 2008 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/

eb70/eb70_en.htm 
 
Servicii europene pentru educaţie 

financiară 
Comisia Europeană a lansat o bază de date 

(European Database for Financial Education/EDFE) 
pentru educarea cetăţenilor europeni în legătură cu 
serviciile financiare.  

Scopul acestei baze de date este informarea a 
utilizatorilor de servicii finaciare depre scheme 
educaţionale şi proiectele de cercetare din Uniune. 
Baza de date funcţionează ca o „librărie 
electronică” .  

Intre cele mai importante servicii de educaţie 
financiară se numara: 

Junior Achievement - Young Enterprise Europe 
http://www.ja-ye.org 
http://www.jaromania.org 
Portalul DOLCETA pentru educatia 

consumatorilor 
http://www.dolceta.eu/ 
The Europa Diary/European Consumer Diary - un 

ghid pentru elevi si altul pentru profesori, care 
ofera informatii despre turism, nutritie, droguri, 

http://ec.europa.eu/romania/news/previziuni_ec
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/default.asp
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/default.asp
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/default.asp
http://ec.europa.eu/r
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doc
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/info
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb
http://www.ja-ye.org
http://www.jaromania.org
http://www.dolceta.eu


cumparaturi, chestiuni financiare, mediu, schimbari 
climatice, consum etc.  

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/c
ons_education_en.htm#diary 

Visa FACTS Programme - informatii financiare 
pentru consumatori, profesori si studenti 

http://www.visaeurope.com/ 
Ecole de la Bourse 
http://www.ecoledelabourse.com 
Pentru a avea acces la informaţiile baze de date 

trebuie să vă înscrieţi în site-ul:  
http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index

.cfm 
 
Hotărâre a Curţii Europene de 

Justiţie:  
un lucrător nu îşi pierde dreptul la 

concediul anual plătit pe care nu l-a 
putut lua pe motiv de boală 

Pe 21 ianuarie 2009 Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene s-a pronunţat, la solicitarea 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) şi 
House of Lords (Camera Lorzilor din Marea 
Britanie), în cauza privind dreptul la concediul 
anual plătit al unor lucrători care se află în 
concediu medical. 

Curtea a arătat că dreptul la concediul anual al 
unui lucrător aflat în concediu medical prescris în 
mod legal nu poate fi condiţionat de obligaţia de a 
fi lucrat efectiv în perioada de referinţă prevăzută 
într-un stat membru. În consecinţă, un stat membru 
poate să prevadă pierderea dreptului la concediul 
anual plătit la sfârşitul unei perioade de referinţă 
sau a unei perioade de report, numai cu condiţia ca 
lucrătorul vizat să fi avut în mod efectiv 
posibilitatea de a-şi exercita dreptul la concediu. 

Curtea concluzionează că dreptul la concediul 
anual plătit nu trebuie să se stingă la expirarea 
perioadei de referinţă şi/sau a unei perioade de 
report stabilite de dreptul naţional, atunci când 
lucrătorul s-a aflat în concediu medical întreaga 
perioadă de referinţă sau o parte a acesteia şi 
incapacitatea sa de muncă a continuat până la 
încetarea raportului său de muncă, motiv pentru 
care nu a putut să îşi exercite dreptul la concediul 
anual plătit. 

În ceea ce priveşte dreptul la o compensaţie 
financiară, la încetarea raportului de muncă, pentru 
concediul anual plătit pe care lucrătorul nu a putut 
să îl efectueze, Curtea declară că o astfel de 
compensaţie trebuie calculată în aşa fel încât 
lucrătorul în cauză să fie pus într-o situaţie 
comparabilă cu cea în care s-ar fi aflat dacă şi-ar fi 
exercitat dreptul menţionat în timpul raportului său 
de muncă. Rezultă că remuneraţia obişnuită a 
lucrătorului, care este cea care trebuie menţinută 
în perioada de repaus ce corespunde concediului 
anual plătit, este de asemenea determinantă în 
ceea ce priveşte calculul compensaţiei financiare 

pentru concediul anual neefectuat la încetarea 
raportului de muncă. 

Decizia Curtii Europene de Justitie pe tema 
concediului anual neutilizat pe motiv de boala este 
disponibila la:  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C
-350/06 

Comunicatul de presa poate fi consultat la adresa: 
http://ec.europa.eu/romania/news/cej_concediu

_anual_ro.htm 
 
Comisia Europeană: companiile din 

România plătesc cele mai multe taxe 
din lume 

În Raportul de evaluare a stadiului implementării  
de către fiecare stat membru al Reformelor 
Structurale prevăzute în cadrul Strategiei de la 
Lisabona şi al Planului European de Recuperare 
Economică, în anul 2008, prezentat pe 28 ianuarie 
de Comisia Europeană, una din recomandările 

Consiliului pentru România în domeniul politicilor 
microeconomice este "adoptarea de măsuri pentru 
reducerea substantială a reglementării excesive 
(red-tape), în scopul eliminării unei importante 
surse de corupţie, şi îmbunătăţirii mediului de 
afaceri".  

Comisia Europeană atrage atenţia că România are 
“unul dintre cele mai împovărătoare taxe fiscale 
din lume", companiile plătind anual 113 taxe la 
stat.  

Totodată, Comisia Europeană a recomandat 
României să-şi consolideze politica fiscală, să-şi 
îmbunătăţească "urgent" capacitatea adminis-
trativă, să reducă birocraţia şi să pregătească mai 
eficient forţa de muncă, în contextul planului 
european de redresare economică. 

Sursa:  
Implementation of the Lisbon Strategy 

Structural Reforms in the context of the European 
Economic Recovery Plan: Annual country 
assessments – a detailed overview of progress 
made with the implementation of the Lisbon 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/c
http://www.visaeurope.com
http://www.ecoledelabourse.com
http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C
http://ec.europa.eu/romania/news/cej_concediu


Strategy reforms in Member States in 2008 - 
pagina 92, punctul 14. 

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/europea
n-dimension-200812-annual-progress-
report/annualass_detail.pdf 

Recomandările adoptate de către Comisia 
Europeană pe tema Strategiei Lisabona sunt 
disponibile la următoarele adrese: 

Recomandările pentru fiecare stat membru:  
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/europea

n-dimension-200812-annual-progress-
report/annualass.pdf 

Analiza progreselor înregistrate în anul 2008: 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/europea

n-dimension-200812-annual-progress-
report/annualass_detail.pdf 

Întregul pachet este disponibil la: 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/european-

dimension/200812-annual-progress-
report/index_en.htm 

 
Spuneţi-vă părerea ! 

Participaţi la dezbaterile din site-ul 
Parlamentului European 

Site-ul dedicat alegerilor pentru Parlamentul 
European 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/defa
ult_ro.htm?language=RO propune în fiecare 
săptămână o dezbatere cu cititorii.  

Astfel, pe parcursul săptămânii 26 ianuarie – 28 
ianuarie cititorii au putut comenta despre 
investiţiile ecologice, spunându-şi părerea dacă 
Uniunea Europeană ar trebui să investească în 
tehnologiile ecologice,  care sunt măsurile pentru 
stimularea economiei şi reducerea consecinţelor 
schimbării climatice, şi care este rolul pe care ar 
trebui să îl joace Parlamentul European.  

 
Linz şi Vilnius - Capitalele Europene 

ale Culturii în 2009 
Proiectul „Capitalele Europene ale Culturii“ a 

început în 1985, cu scopul de a promova 
diversitatea oraşelor continentului, dar şi 
caracteristicile comune ale diferitelor culturi. De 

atunci, unul sau mai multe oraşe sunt desemnate în 
fiecare an „Capitala Europeană a Culturii“. În 2009, 
evenimentul este găzduit de Linz (Austria) şi Vilnius 
(Lituania). 

În 1999, Parlamentul European şi Consiliul au 
hotărât asupra unei liste de state membre care vor 
găzdui evenimentul pe rând. Tot atunci, cele două 
instituţii au definit criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească oraşele pentru a fi desemnate 
Capitale Europene ale Culturii. Oraşele câştigătoare 
sunt alese de un juriu, din care fac parte şi membri 
nominalizaţi de Parlamentul European. În 2008, 
Capitalele Europene ale Culturii au fost Liverpool şi 
Stavanger, iar în 2010, acestea vor fi Pécs 
(Ungaria), Essen (Germania) şi Istanbul (Turcia). 

În calitate de Capitală Europeană a Culturii, Linz 
va găzdui festivaluri de film, artă şi umor negru, 
expoziţii, concerte şi spectacole. Printre acestea 
menţionăm colecţia de artă găzduită de Muzeul de 
Artă Lentos (o selecţie de opere de artă de la 30 de 
muzee austriece) şi Kulturbaden (Baia Culturală), 
care se desfăşoară în Ottensheim, un loc cunoscut 
pentru înot, dar care în 2009 va deveni spaţiu 
cultural, găzduind spectacole de teatru. 

Capitala Lituniei, Vilnius, are peste 600.000 de 
locuitori. Pădurile reprezintă 30% din suprafaţa 
oraşului traversat de două râuri: Neris şi Vilnelė. 
Vilnius găzduieşte o „republică“: „Republica 
Užupis“, locuită de artişti, dominată de o sculptură 
reprezentând un înger şi care îşi serbează 
independenţa pe 1 aprilie. 

Despre cele două Capitale Europene ale Culturii în 
2009: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story
_page/037-46988-033-02-06-906-
20090123STO46987-2009-02-02-
2009/default_ro.htm 

 
Atlasul urban european  
Ce anume au în comun Bucureştiul, Praga, 

Leipzig, Cork, Ljepaja, Poznan, Nice, Glasgow? 
Toate oraşele europene, fie ele mici sau mari, au 
nevoie de date accesibile, solide şi comparabile 
pentru a-şi putea face un plan de dezvoltare urbană 
sustenabilă. Începând din 2009, 185 de oraşe 
europene din 27 de state membre vor putea 
beneficia de date, hărţi compilate pe baza miilor de 
fotografii făcute prin satelit şi alte tehnici spaţiale 
europene oferite de Atlasul Urban European 
finanţat atât de Comisia Europeană – proiectul 
primeşte un suport în valoare de in milion de euro 
doar din Fondul de Dezvoltare Europeană / FEDER - 
cât şi de ţările membre.  

Iniţiatorii speră ca până în 2011 Atlasul să includă 
toate oraşele europene.  

Mai multe detalii despre Atlasul urban european: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/65&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=fr 
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adrese utile 
 

Punctul de informare al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Intrebarile dumneavoastra la subiecte din sfera Dezvoltarii 
Regionale si  Locuintelor isi gasesc raspunsul într-un singur loc. Tot 
aici puteti primi informatiile solicitate in baza Legii privind liberul 
acces al persoanelor la informatiile de interes public privind 
activitatea MDRL, conform Legii 544/2001. 

Daca doriti sa va informati asupra unor subiecte ca: 
finantarea natională si europeană pentru proiecte de dezvoltare 

regionala  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=205 si  
cooperare teritoriala  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=431,  
principiile si practicile europene privind regenerarea urbana 
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1050,  
Programul national de sprijinire a construirii de locuinte 

proprietate personala  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1033,  
Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic – 

preventie si interventie  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037,  
cutremurele si efectele lor – prevenire si masuri  
http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/brosura 

Cutremurele si efectele lor - prevenire si masuri.pdf,  
ca si asupra altor aspecte legate de activitatea MDLPL, va asteptam! 
Unde? Nu departe de Piaţa Unirii. Aproape de Palatul Parlamentului,  la Punctul de informare al MDLPL din Str. 

Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, Telefon 0372-111.409, info@mdlpl.ro. 
Când? De luni până joi între orele 11.00  - 16.00 si vineri intre 11.00 – 14.00.  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1306 
 
 
 

 
Agentii de Dezvoltare Regională  
 
 

 
ADR Nord-Est - Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, 
Suceava, Vaslui  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
Str. Lt. Draghescu, nr 9, cod 610125 Piatra Neamt, jud. 
Neamt 
Tel: 0233/218071; fax: 0233/218072; e-mail: 
adrnordest@adrnordest.ro, http://www.adrnordest.ro  
 
 

 
ADR Sud-Est  - Braila, Buzau, Constanta, Galati, 
Vrancea, Tulcea  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 
Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210 Braila, jud. 
Braila, 
Tel.: 0339/401018; fax: 0339/401017;e-mail: 
adrse@adrse.ro  
http://www.adrse.ro  
Biroul Judeţean Buzău 
Consiliul Judeţean Buzau 

B-dul N. Balcescu, nr. 48, et. II, cam. 57,  telefon 0338 
/ 401 136 – persoana de contact Crenguţa Oprea. 
Biroul Judeţean Constanţa 
Strada Mircea cel Bătrân, nr.106,  telefon 0341/ 416 
638 – persoană de contact Corsate Cornelia.   
Biroul Judeţean Galaţi 
Strada Domnească nr.56, bl. Cristal, et.1, telefon 0336 
/ 401 253 – persoana de contact Eduard Munteanu. 
Biroul Judeţean Vrancea 
B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1, Focşani, telefon 
0744/756 236 – persoană de contact Monica Dinu. 
Biroul Judeţean Tulcea 
Slt. Gabrilov Corneliu, nr.152, Tulcea, telefon 0340 / 
401 007– persoana de contact Carmen Cononov. 
 
 

 
ADR Sud Muntenia-  Arges, Calarasi, Dimbovita, 
Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi, jud. 
Calarasi, 
Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail: 
office@adrmuntenia.ro http://www.adrmuntenia.ro  
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ADR Sud-Vest – Oltenia - Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, 
Vilcea  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 
Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj, 
Tel.:0251/414904; fax: 0251/419496;e-mail: 
adr4@rdslink.ro 
office@adroltenia.ro ; http://www.adroltenia.ro  
 
OI Sud-Vest Oltenia 
Asistenta Tehnica (Help-desk): 
 Magda Lungu | Tel/Fax: 0251 412780 
E-mail: magda.lungu@adroltenia.ro 
Informare si Publicitate: 
 Simona Covrescu - agent de dezvoltare | Tel/Fax: 
0251 412780 
E-mail: simona.covrescu@adroltenia.ro 
 
 

 
ADR Vest - Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis 
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Vest 
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod 300054 
Timisoara, jud. Timis,  
Tel.: 0256/491923; fax:0256/491981; e-mail: 
office@adrvest.ro http://www.adrvest.ro  
 
 

 
ADR Nord-Vest - Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, 
Satu-Mare, Maramures  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest  
Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 400111 Cluj-Napoca, jud. 
Cluj.  
Tel.: 0264/431550; fax: 0264/439222; e-mail: 
adrnv@mail.dntcj.ro http://www.nord-vest.ro  
 
 

 
ADR Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures 
si Sibiu 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru  
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, Alba Iulia, Judetul 
Alba  
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613, e-
mail: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro 
 
 

 
ADR Bucuresti – Ilfov - Bucuresti, Ilfov  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, 
Str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti,  
Sediu social: Calea Victoriei, nr. 16-20, Scara A, Etaj 
2,Sector 3, Bucuresti, Romania 

Telefon/Fax: +4021 315.96.59, +4021 315.96.65 
Website: www.adrbi.ro   
E-mail: contact@adrbi.ro        
Persoana de contact: Cristian Pavel 
Persoane de contact Help-DesK POR: 
Informatii generale: Simona Curpan, Expert Promovare 
Regionala si Investitii 
Tel: +4021 313.80.99 
E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
 
Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
de la Oradea – pentru graniţa România-Ungaria 
Str. Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410051 Oradea, Judeţul 
Bihor, România  
tel/fax: +40 259 473174 
E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Călăraşi – pentru 
graniţa România-Bulgaria 
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 1, Călăraşi 910019 
E-mail: info@calarasicbc.ro, 
http://www.calarasicbc.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Suceava – pentru 
graniţa România-Ucraina 
Telefon: +4-0230-530049, Fax: +4-0230-530049 
E-mail: office@brctsuceava.ro, 
http://www.brctsuceava.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Timişoara – pentru 
graniţa România-Serbia şi Muntenegru 
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, et.1, 300054 
Timisoara, jud Timis 
Tel/fax: 0356-426360, 426361 
E-mail: office@brct-timisoara.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Iaşi-pentru graniţa 
România-Moldova 
Strada Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, parter, camera 
161 bis, Iasi 
Telefon/fax : +40232 270 646 
E-mail: office@brctiasi.ro 
 
Agenţii de Dezvoltare Judeţeană 
Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita 
Agentia de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare 
a Judetului Arges 
(în subordinea Consiliului Judeţean Argeş) 
Consiliul Judetean Arges 
Piata Vasile Milea Nr.1 Pitesti, Judetul Arges  
Persoana de contact: Mihaela Luiza Conete  
Tel: 0248.211.041 Int. 189 
Fax: 0248.610.058 
Conete_luiza@yahoo.com 
 
Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita  
(în subordinea Consiliului Judeţean Harghita) 
Str. Korosi Csoma Sandor nr.7, Miercurea Ciuc, Judetul 
Harghita, 530101 
Tel./Fax. 00-40-266-315142/315147 
Preşedinte Csaba Borboly 
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Persoana de contact: Erzsébet Tamás 
E-mail: erzsike@adjharghita.ro 
 
Agentia de Dezvoltare Economica Timis - ADETIM 
B-dul. Revolutiei din 1989, nr. 17, Timisoara 
Tel.: 0040 256 494 131 
Fax: 0040 256 494 596 
www.adetim.ro 
Persoana de contact: Corina Jusca, consultant 
marketing 
corina.jusca@adetim.ro 
 
 
Direcţii de Dezvoltare Regională în cadrul Consiliilor 
Judeţene 
 
Consiliul Judeţean Sălaj 
Directia Dezvoltare Regionala  
Persoana de contact: Rozalia Caltea, consilier 
 
Consiliul Judetean Suceava 
Directia Generala de Dezvoltare Strategii si Programe  
Persoana de contact: Robert Greceanu,consilier 
principal 
 

Comisia Europeană 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
Str. Jules Michelet nr.18, sector 1, 010463  
Bucuresti, Romania 

Tel: +40-21-203.54.00 
Fax: +40-21- 316.88.08 
E-mail:  comm-rep-ro@ec.europa.eu  
 
DG REGIO – Directia Generala Dezvoltare Regionala a 
Comisiei Europene 
European Commission  
DG Regional Policy  
Rue de la Loi, 200, CSM 2 AO1/199.  
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Tel : +32 2 296 06 34 
Fax : +32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
 
DG REGIO – Informare si comunicare 
Thierry DAMAN, Sef de unitate 
Tel: (32-2) 29-54733, 67268  
Wolfgang PETZOLD,  
Tel: (32-2) 29-98832, 94398 
 
DG REGIO – Directia H – Interventii in Bulgaria, 
Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si IPA/ISPA 
Jean-Marie SEYLER, Director 
Tel: (32-2) 29-54681, 53589  
 
DG REGIO – Unitatea pentru Romania 
Anastassios BOUGAS, Sef de unitate  
Tel: (32-2) 29-61078, 877

 

Buletin realizat de:  Directia Generală de Comunicare a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor (MDRL) 

Dezvoltare regionala 
Cooperare teritoriala 
PHARE 
Locuinţe 
Oportunităţi de angajare 
InfoRegional 
 Lucrări publice 

Doina DOBRE-LEREANU, DG Comunicare, MDRL 

Urbanism si regenerare 
urbana 
Proiecte de succes  
Burse si stagii in UE 
Finanţări 

Oana IPATI, DG Comunicare, MDRL 
 

Finantări 
Burse si stagii 

Oana IPATI, DG Comunicare, MDRL 
 

Ştiri europene Reka NYITRAI, Doina DOBRE-LEREANU, DG Comunicare, MDRL 

Coordonatori, 
tehnoredactare 

Doina DOBRE-LEREANU, Oana IPATI 
Directia Generală de Comunicare, MDRL 

Contact doina.dobre@mdrl.ro, oana.ipati@mdrl.ro 
Tel : 037 211 1461 / 037 211 1460 
Fax : 037 211 1513 
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