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dezvoltare regională
Bacău, Teleorman, Dâmboviţa: patru noi contracte semnate în cadrul
Programului Operaţional Regional
Rãzvan Murgeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei a semnat joi, 26 martie
2009, la Bacãu, contractele de finantare pentru proiectele „Reabilitarea Drumului Judetean 119F, Cãiuti
- Pralea Km 0+000 - 14+300” si „Reparatii capitale (reabilitare si modernizare) pe DJ116, Târgu Ocna
- Oituz Km 15+800 - 26+700”, derulate prin Programul Operational Regional în judetul Bacãu. Tot în
aceastã sãptãmânã au fost semnate contractele “Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia Poieni – Silistea – Scurtu Mare – Slãvesti – Ciolãnesti – Zambreasca - Dobrotesti , Km 44+270-104+990
(55,450 Km)” în judetul Teleorman si „Ranforsarea si modernizarea drumurilor judetene 701, DJ 401A
si DJ 711A pe traseul Dobra – Cornãtelu – Brãnistea – Titu – Sãlcuta – Odobesti – Potlogi – Corbii Mari”
în judetul Dâmbovita.
“Prin aceste douã proiecte depuse pe Axa prioritarã 2 „Îmbunãtãtirea infrastructurii de transport regionale si
locale”, Consiliul Judetean Bacãu se implicã activ în
dezvoltarea infrastructurii si implicit a economiei
judetului. Ministerul Dezvoltãrii va acorda tot sprijinul în
continuare, pentru implementarea cu succes a proiectelor
si sperã ca autoritãtile publice locale sã profite din plin de
oportunitãtile oferite de întreg Programul Operational
Regional” a declarat secretarul de stat Rãzvan Murgeanu
(foto).
Proiectele contractate însumeazã o valoare totalã
56.870.303,88 euro si vor avea durate de implementare
cuprinse între 28 si 29 de luni, dupã cum urmeazã:
1. “ Reabilitarea Drumului Judetean 119F, Cãiuti - Pralea Km 0+000 - 14+300”
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorialã Judetul Bacãu
Durata de implementare: 29 luni
Valoarea totalã a proiectului: 3.805.596,06 euro
2. „Reparatii capitale (reabilitare si modernizare) pe DJ116, Târgu Ocna - Oituz Km 15+800 - 26+700”
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorialã Judetul Bacãu
Durata de implementare: 29 luni
Valoarea totalã a proiectului: 5.167.208,11 euro
3. “Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmbovita – Gratia - Poieni – Silistea – Scurtu Mare – Slãvesti –
Ciolãnesti – Zambreasca - Dobrotesti , Km 44+270-104+990 (55,450 Km)”
Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorialã Judetul Teleorman
Durata de implementare: 29 luni
Valoarea totalã a proiectului: 30.744.977,61 euro
4. „Ranforsarea si modernizarea drumurilor judetene 701, DJ 401A si DJ 711A pe traseul Dobra –
Cornãtelu – Brãnistea – Titu – Sãlcuta – Odobesti – Potlogi – Corbii Mari”
Solicitantul: Unitatea Administrativ Teritorialã Judetul Dâmbovita
Durata de implementare: 28 luni
Valoarea totalã a proiectului: 17.152.522,10 euro
>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=906

Vaslui: reabilitarea si modernizarea DJ Cretestii de Sus – Murgeni
Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Rãzvan Murgeanu, a semnat pe 19
martie 2009, la Vaslui, contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitare si modernizare DJ 244 B
Cretestii de Sus – Murgeni km 0+000 – km 55+790”, derulat prin Programul Operational Regional. La
eveniment au mai participat presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Vasile Mihalachi, vicepresedintele
Consiliului Judetean Vaslui, Corneliu Bichinet, prefectul judetului Vaslui, Ioan Tibulcã si directorul ADR NE,
Constantin Apostol.
Proiectul are o valoare totalã de 24.530.424,14 EUR, din care 20.647.018,73 EUR valoare eligibilã compusã
din 17.859.671,20 EUR contributia financiarã a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, 2.374.407,15 EUR din bugetul national si 412.940,37 EUR contributia beneficiarului local –
Consiliul Judetean Vaslui.
Durata de implementare a proiectului va fi de 23 de luni, având ca rezultat îmbunãtãtirea stãrii tehnice a
infrastructurii rutiere de pe DJ 244 B Cretestii de Sus – Murgeni în scopul reducerii costurilor si cresterii

eficientei transportului de mãrfuri si persoane, cresterii gradului de sigurantã rutierã pentru utilizatorii
drumului si a locuitorilor celor 12 localitãti tranzitate. Finalizarea proiectului va contribui la scoaterea din
izolare si atragerea în circuitul economic al localitãtilor rurale din zona Cretestii de Sus – Murgeni, zonã
extrem de sãracã, prin asigurarea conexiunii la drumurile nationale DN 24 B si DN 24 A si cu reteaua TEN-T.
De asemenea, va îmbunãtãti accesului populatiei din zonele rurale tranzitate de DJ 24 B la locuri de muncã,
bunuri si servicii existente în cele 4 centre urbane din apropiere (Vaslui, Bârlad, Husi, Galati).
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=902

Alba Iulia: reabilitarea Centrului istoric - fortificatia de tip Vauban
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei a semnat pe 13 martie 2009, la Alba Iulia, contractul de
finantare pentru proiectul „Reabilitare centru istoric traseul estic, traseul sudic, traseul nordic
fortificatia de tip Vauban – Alba Iulia – cãi de acces, iluminat si mobilier urban specific”, derulat prin
Programul Operational Regional. La eveniment au participat secretarul de stat în MDRL, Rãzvan Murgeanu,
directorul Autoritãtii de Management a Programului
Operational Regional, Gabriel Friptu, primarul municipiului
Alba Iulia, Mircea Hava, si directorul ADR Centru, Simion
Cretu.
„Ne bucurãm sã fim la Alba Iulia pentru a semna un nou
contract finantat prin Programul Operational Regional. Este
un proiect important pentru municipiul Alba Iulia care va
contribui la cresterea atractivitãtii turistice a orasului.
Prioritatea ministerului este absorbtia fondurilor structurale
si vã asigurãm de sprijinul nostru în implementarea
proiectului”, a declarat secretarul de stat Rãzvan Murgeanu.
Proiectul are o valoare totalã de 12.188.116,10 EUR, din
care 9.958.741,36 EUR valoare eligibilã compusã din
7.275.025,52 EUR contributia financiarã a Uniunii Europene
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, 1.112.650,96 EUR din bugetul national si 171.177,07 EUR
contributia beneficiarului local – Municipiul Alba Iulia.
Durata de implementare a proiectului va fi de 21 de luni, urmând a avea ca rezultat amenajarea si
modernizarea sistemului pietonal din zona santurilor fortificatiei de tip Vauban a Centrului istoric Alba Iulia
si a sistemului rutier – pietonal/auto, respectiv parcaje si piste pentru biciclete; completarea mobilierului
urban specific în zona amintitã; extinderea sistemului de iluminat public general si arhitectural.
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=899

cooperare teritorială europeană
Primele proiecte selectate pentru finanţare în cadrul Programului de Cooperare
Transnatională Sud Estul Europei
În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul de
Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, care a avut loc în
perioada 10-11 martie 2009, la Viena, Austria au fost selectate în
vederea finanţării 42 de
proiecte, din care 37 cu
participare românească.
România se situează astfel pe primul loc din cele 16 state
partenere în program.
Valoarea maximă FEDR care va fi acordată proiectelor este de 75
milioane de euro, bugetul total al partenerilor români fiind de
aproximativ 12 milioane de euro.
În cadrul primului apel au fost depuse proiecte pe toate cele
patru axe prioritare ale programului, cel mai mare interes din
partea beneficiarilor români fiind pentru Axa prioritară 1 –
Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului.
Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei se
derulează în perioada 2007-2013, are un buget total de
245.111.970 euro şi finanţează proiecte de cooperare între 16 state din sud estul Europei în domenii
precum: sprijinirea inovării şi antreprenoriatului, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător,
îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial.
Următorul apel de proiect va fi lansat în toamna acestui an.

Mai multe informaţii despre program: http://www.southeast-europe.net.

10 milioane de euro pentru cooperarea la graniţa România-Serbia
Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, in
colaborare cu Autoritatea Nationala din Serbia, a organizat în data de 5 martie a.c., cea de a doua reuniune
a Comitetului Comun de Monitorizare, la Vršac, in Republica Serbia.
In cadrul reuniunii a fost subliniata necesitatea ca ambele state
partenere in program sa faca eforturi in identificarea unor solutii la
problemele ce ţin de implementarea Programului iar aceste soluţii
să fie în spiritul cooperării între cele două state şi în interesul
programului. De asemenea, Autoritatea de Management estimează
că lansarea primului apel pentru propuneri de proiecte va avea loc
în luna aprilie a acestui an, suma totală alocată fiind aproximativ 10
milioane de euro.
La

reuniune

au

participat

reprezentanti ai Autoritatii de
Management,
ai
Autoritatii
Nationale
din
Serbia,
ai
Secretariatului Tehnic
Comun,
precum
si
actorii cheie din aria eligibila a Programului. Din partea
Comisiei Europene, a fost prezent la eveniment domnul Moray
GILLAND, Şeful Sectorului Operaţional – Sud-Estul Europei,
Directoratul General Politică Regională. Comitetul Comun de
Monitorizare are drept scop supervizarea implementarii
Programului şi răspunde de adaptarea strategică a acestuia. De
regula, Comitetul se reuneşte de două ori pe an, organizarea
acestuia revenind unuia dintre statele partenere pe baza
principiului rotaţiei.

Seminarii privind managementul proiectelor de cooperare transfrontalieră
România-Bulgaria 2007-2013
INTERACT impreuna cu Secretariatul Tehnic Comun (STC) si Autoritatea Nationala din Bulgaria a
Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria organizeaza o serie de patru seminarii privind
managementul proiectului, “Caravana RO-BG”, adresata beneficiarilor / potentialilor beneficiari din
România si din Bulgaria, din aria eligibila a programului, in patru
locatii de-a lungul granitei romano-bulgare:
• 6 aprilie, Calarasi, Consiliul Judetean Calarasi(Sala de
sedinte)
• 7 aprilie, Ruse, Danube Plaza
• 8 aprilie, Pleven, Hotel Kailaka
• 10 aprilie, Craiova, Consiliul Judetean Dolj(Sala de
sedinte)
Obiectivul seminariilor este, pe langa posibilitatea de a pune in
legatura potentiali parteneri si actori implicati in gestionarea
programului, acela de a oferi beneficiarilor interesati instruire cu privire la managementul proiectului,
precum si o modalitate de a expune problemele intampinate si eventuale solutii la acestea. Aceste
seminarii vor acoperi cerintele administrative si de management de proiect si chestiuni cu privire la
contextul cooperarii transfrontaliere, precum ciclul managementului de proiect (de la depunere pana la
finalizare), managementul financiar, analiza cost-beneficiu, rolul, sarcinile si responsabilitatile partenerului
lider de proiect, proiectul de investitii vs proiecte soft etc. Abordarea va avea in vedere experienta si
bunele practici acumulate in cadrul programelor INTERREG III, precum si exemplele si rezultatele obtinute
in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.
Invitatia este adresata tuturor potentialilor beneficiari.
Va rugam sa diseminati aceasta invitatie tuturor celor interesati.
Pentru a putea participa la unul dintre aceste seminarii, va rugam sa va inregistrati la
http://www.interact-eu.net/events/bg_ro_roadshow/14/2149

Beneficiarii / potentialii beneficiari din România sunt rugati sa se inscrie la un singur seminar din cele
patru, deoarece agenda seminariilor este identica pentru toate cele patru locatii.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati Secretariatul Tehnic Comun la e-mail
bogdan.musat@calarasicbc.ro, tel. 0242 313 091.
functioneaza cooperarea in practica? De la idee la
Agenda
9.00-9.30 Inregistrarea participantilor.
9.30-10.00 Sesiunea 1: Introducere si cadru de lucru:
Obiectivele si prezentarea agendei seminarului; Logistica
pentru seminar; Aspecte cheie privind planificarea
proiectelor de cooperare transfrontaliera; Organizare si
management; Principiile proiectelor CBC; Contextul
Programului Ro-Bg; Ciclul de viata al unui proiect.
10.00-11.00 Sesiunea 2: Introducere: Prezinta
Secretariatul Tehnic Comun România-Bulgaria: Al doilea
apel de proiecte
11.00-11.15 Pauza de cafea.
11.15-12.00 Sesiunea 3: Stabilirea scopului unui
proiect si dezvoltarea parteneriatului: Dezvoltarea
parteneriatului
in
proiecte;
Definirea
scopului
proiectului; Responsabilitatile Partenerului Lider si ale
celorlalti parteneri; Criterii de cooperare – Cum

proiect – Cum poate ajuta programul?
12.00-13.00 Sesiunea 4: Proiecte de investitii:
Prezinta STC România-Bulgaria.
13.00-14.00 Pranz de lucru.
14.00-15.00 Continuarea Sesiunii 4: Proiecte de
investitii: Prezinta STC România-Bulgaria.
15.00-15.45 Sesiunea 5: De la idee la proiect:
Definirea obiectivelor proiectului; Definirea activitatilor
proiectului; Indicatorii si demonstrarea realizarilor;
Comunicarea si publicitatea proiectului.
15.45-16.00 Pauza de cafea.
16.00-17.00 Sesiunea 6: Finantarea, auditul si
controlul proiectelor: Bugetul proiectelor; Controlul de
prim nivel si eligibilitatea; Ajutorul de stat; Alte aspecte
financiar

Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2007 – 2013 a demarat campania de informare a potentialilor
beneficiari
Secretariatul Tehnic Comun al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013 a
lansat, în luna martie a.c., o campanie de informare adresata grupului tinta al programului din aria eligibila
romaneasca, in vederea cresterii nivelului de constientizare privind oportunitatile de finantare oferite de
acest program.
Primul eveniment de informare, Info day, s-a desfasurat in data de 4 martie, la Calarasi, si printre

participanti s-au numarat reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate/descentralizate, ONG-urilor,
institutiilor de invatamant si reprezentanti ai presei.
Urmatoarele evenimente au avut loc in judetele: Olt - 5 martie, Teleorman - 10 martie, Dolj – 11 martie si
Mehedinti – 12 martie, Calarasi – 13 martie, Turnu-Magurele - 23 martie, printre participanti numarandu-se
reprezentanti ai consiliilor locale si judetene, ai serviciilor publice deconcentrate/descentralizate, ONGurilor, institutiilor de invatamant si reprezentanti ai presei.
Domeniile de interes manifestate de participantii la aceste evenimente se refera la reabilitarea
infrastructurii rutiere si dezvoltarea economica si sociala. Problemele identificate la nivelul publicului tinta
vizeaza gasirea unor parteneri bulgari, limba engleza ca limba oficiala a programului si lipsa resurselor
financiare pentru co-finantare.

Scopul evenimentelor a fost acela de a oferi informatii generale referitoare la obiectivele programului,
axele prioritare si domeniile majore de interventie, sprijinul financiar ce se poate obtine, categorii de
solicitanti eligibili, activitati indicative eligibile si alte detalii tehnice. De asemenea, a fost explicata
importanta principiului Partenerului Lider de proiect care sta la baza tuturor activitatilor finantate prin
Program.
Pe parcursul anului 2009, vor urma saptamanal intalniri asemanatoare in fiecare judet din aria eligibila.
Detaliile referitoare la datele si locatiile acestor evenimente vor fi comunicate in timp util, de catre
Secretariatul Tehnic Comun, potentialilor beneficiari.
Programul RO-BG beneficiaza de un buget total in valoare de 262 milioane euro pentru pentru dezvoltarea
zonei de granită dintre cele două state partenere, din punct de vedere economic si social, prin utilizarea în
comun a resurselor umane, naturale si de mediu.
Programul RO-BG sprijină dezvoltarea zonelor de granită eligibile, atât din România, cât si din Bulgaria,
prin rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare si promovarea unor solutii comune.

Întalnire cu solicitantii ale caror proiecte au fost respinse la primul apel din
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013
In data de 18 martie 2009, la Călărasi, Secretariatul Tehnic (STC) al Programului România-Bulgaria, cu
sprijinul Autoritatii de Management (AM) a programului, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale si
Locuintei, a organizat o întâlnire de lucru cu solicitantii ale căror proiecte au fost respinse în cadrul
primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.
La eveniment au fost invitati să ia parte reprezentanti ai ONGurilor, ai Consiliilor Locale si Judetene si reprezentanti ai
institutiilor de învătământ ale căror proiecte, depuse pentru
finantare in cadrul programului România-Bulgaria, au fost respinse
de catre Comitetul Comun de Selectie.
Întâlnirea a urmărit evidentierea principalelor probleme
întâmpinate de solicitanti în realizarea proiectelor si identificarea
unor solutii concrete pentru depăsirea acestora. Participantii au
primit lămuriri din partea expertilor STC si AM si au fost invitati să
depuna din nou, in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte,
aplicatiile îmbunătătite în urma clarificărilor obtinute în cadrul
întâlnirii.
Nota: Va invitam sa accesati periodic pagina de internet a programului,
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/, unde se actualizeaza frecvent
informatii cu privire la apelurile de proiecte in derulare.

ANUNT IMPORTANT! Pe pagina de internet a programului România - Bulgaria 2007-2013 puteti gasi
Pachetul Aplicantului si Corrigendum-ul la acesta, in vigoare din 23 martie 2009.
Modificãrile au ca scop clarificarea unor aspecte esentiale în elaborarea de proiecte si sprijinirea
potentialilor beneficiari în accesarea fondurilor europene puse la dispozitie prin acest program.
Printre modificãrile de interes pentru potentialii solicitanti se numãrã:
- includerea unui nou termen limitã de depunere intermediar, respectiv 31 martie 2009, fãrã a elimina
vreunul dintre termenele stabilite anterior;
- includerea institutelor de cercetare-dezvoltare printre beneficiarii eligibili;
- includerea ca beneficiari eligibili a asociatiilor autoritãtilor publice locale care au în componentã
localitãti din aria eligibilã;
- cresterea numãrului maxim de parteneri (inclusiv Partenerul Lider de proiect) de la 5 la 10, pentru
proiecte cu buget de peste 1 milion de euro;
corrigendumul aduce o serie de clarificãri ce au ca scop îmbunãtãtirea procesului de evaluare si reducerea
timpului dedicat acestei activitãti (precizãri legate de completarea cererii de finantare si a documentelor
anexate).
Pentru a vizualiza toate celelalte modificãri, vã invitãm sã descãrcati documentele de pe site-ul
programului http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=CALL_FOR_PROPOSALS.
Toate aceste modificãri au intrat în vigoare începând cu 23 martie 2009, data la care documentele au fost
publicate pe site-ul programului www.cbcromaniabulgaria.eu.
Toate aplicatiile depuse la Secretariatul Tehnic Comun în perioada 31 ianuarie – 23 martie 2009 vor fi
evaluate luând în considerare Pachetul Aplicantului în vigoare pânã la data mai sus mentionatã.
De asemenea, a fost agreat in Comitetul Comun de Monitorizare, inca un termen intermediar pentru
depunerea proiectelor, respectiv 31 martie 2009, cu scopul de a veni in sprijinul institutiilor ale caror

proiecte au fost respinse si care si-au exprimat intentia de a imbunatati aceste proiecte si a le depune din
nou in cadrul apelului deschis pana in data de 30 aprilie 2010.

Cea de-a doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul
Operational Comun Marea Neagrã 2007-2013
În perioada 26-27 februarie 2009 a fost organizatã la Bucuresti, la sediul
Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, cea de-a doua reuniune a
Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operational Comun Marea
Neagrã 2007-2013. La reuniune au fost prezenti reprezentanti ai statelor
participante în program (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Armenia, Georgia,
Republica Moldova, Rusia, Ucraina), precum si oficiali ai Comisiei Europene.
România, prin Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, a organizat acest
eveniment în calitate de Autoritate Comunã de Management a programului.
Comitetul Comun de Monitorizare este organismul decizional al Programului Operational Comun Marea
Neagrã 2007-2013. Astfel, în cadrul sedintei din data de 26-27 februarie au fost discutate si aprobate
documentele cuprinse în pachetul aplicatiei pentru primul apel pentru propuneri de proiecte al
programului, apel ce s-a decis a se lansa în cursul lunii aprilie a.c.
În vederea îndeplinirii obiectivului sãu cheie, anume „O dezvoltare economicã si socialã durabilã mai
puternicã a regiunilor din bazinul Mãrii Negre”, programul
îsi propune sã stimuleze cooperarea în regiune, în domenii
diverse, precum: dezvoltarea economicã si socialã,
protectia si conservarea mediului si promovarea
activitãtilor „people to people”, prin crearea de
parteneriate durabile între principalii factori care
activeazã în zonele de granitã.
Bugetul total, comun pentru întregul program pentru
perioada 2007-2013, este de 18.863.479 Euro din care
17.305.944 Euro contributia Instrumentului European de
Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) si 1.557.535 Euro
cofinantare nationalã. Alocarea fondurilor IPA pentru
finantarea participãrii Turciei la program este de 1.000.000
Euro pe an pentru perioada 2007 – 2009.
Bugetul alocat primului apel pentru propuneri de
proiecte este de 3.311.369 Euro contributia ENPI, la care se adaugã 1.339.401 Euro contributia IPA.
Mai multe informatii despre Programul Operational Comun Marea Neagrã 2007-2013 si despre
oportunitãtile de finantare pe care le oferã pot fi gãsite pe pagina web a programului: www.blackseacbc.net.

proiecte PHARE
Asociatie transfrontalierã româno-bulgarã a producãtorilor agricoli
Consiliul Local Deleni a organizat în data de 23 martie 2009, Conferinta sectorialã Piata transfrontalierã en-gros, în cadrul proiectului “ASOCIATIE TRANSFRONTALIERÃ
ROMÂNO-BULGARÃ A PRODUCÃTORILOR AGRICOLI” finantat prin intermediul
Programului PHARE CBC 2005/017-535.01.01.
Conferinta sectorialã a avut ca temã principalã rolul pe care functionarea unei piete
transfrontaliere en-gros de produse agricole îl poate avea în dezvoltarea economicã si
socialã a comunitãtilor din zona de Sud a judetului Constanta, cu accent pe dimensiunea
localã si regionalã a acesteia, moduri de eficientizare a comunicãrii si colaborãrii, si
pasii concreti ce urmeazã a fi realizati pentru a concretiza acest proiect de colaborare
cu impact transfrontalier.
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=903

Paginile de folclor ale Prutului
Consiliul Local Muntenii de Sus, anuntã Simpozionul „TRADITII SI OBICEIURI” - Schimb de
bune practici educationale, care va avea loc în data de 29 martie a.c. la Liceul „MIHAI
EMINESCU” Ungheni, Republica Moldova.
Activitatea se înscrie în cadrul proiectului ”Paginile de folclor ale Prutului„ finantat de
Uniunea Europeanã prin Programul de Vecinãtate România - Republica Moldova 2004 2006, Componenta PHARE CBC 2006.
Evenimentul va cuprinde:

- Atelier de lucru, Simpozion al cadrelor didactice din Raionul Ungheni, care s-au
remarcat prin interesul manifestat fatã de domeniul traditiilor si obiceiurilor, alãturi de
cadrele didactice de la Scoala Satu Nou, comuna Muntenii de Sus;
- Vizitarea, de cãtre elevii din Scoala Satu Nou, a Expozitiei de desene pe teme de
traditii si obiceiuri, lucrãri ale elevilor din Ungheni, Vizionarea unui film, Vizitarea unor
obiective culturale din Ungheni;
- Program artistic (Dans popular mixt, Dans bãrbãtesc „Rândurile”, Dans de fete
„Muntenitele”, Grup vocal instrumental folcloric) oferit de cãtre elevii din SATU NOU
cadrelor didactice si elevilor de la Liceul “MIHAI EMINESCU”, Ungheni, dar si Program
Artistic oferit oaspetilor de cãtre elevii din Liceul „MIHAI EMINESCU”, Ungheni,
Republica Moldova.
Partenerii implicati în cadrul acestui proiect sunt: Consiliul Judetean Vaslui,
Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, România, Directia Generalã Raionalã Învãtãmânt,
Tineret si Sport Ungheni, Liceul «Mihai Eminescu» Ungheni, raionul Ungheni, Republica
Moldova.
Valoarea totalã a proiectului este de 48.760 Euro, din care 43.860 Euro reprezintã
contributia nerambursabilã a Uniunii Europene.
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=901

Finalizarea proiectului “Reabilitarea sistemelor municipale existente
de colectare si transport deseuri”
Consiliul Local al Municipiului Medgidia a organizat pe 18 martie a.c., la sediul Primãriei
Medgidia, conferinta de presã de finalizare a implementãrii proiectului “Reabilitarea
sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri”, finantat prin
Programul Phare CES 2004.
Proiectul în valoare de 703.174,5 EURO a fost finalizat la 23 martie 2009 si are ca scop
modernizarea si reabilitarea infrastructurii de colectare si transport a deseurilor
municipale precum si îmbunãtãtirea calitãtii mediului prin reducerea depozitãrii
deseurilor solide.
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=900

Lansarea proiectului “Asociatie transfrontalierã româno-bulgarã a
producãtorilor agricoli”
Consiliul Local Deleni, judetul Constanta alãturi de Consiliul Local al localitãtii
Dobrichka, Bulgaria anuntã lansarea proiectului “ASOCIATIE TRANSFRONTALIERÃ
ROMÂNO-BULGARÃ A PRODUCÃTORILOR AGRICOLI” în cadrul unui eveniment ce a avut
loc in data de 12 martie 2009. Proiectul este finantat de Uniunea Europeanã prin
Programul PHARE CBC 2005.
Prin crearea si functionarea Asociatiei româno-bulgare a Producãtorilor Agricoli,
Primãria Comunei Deleni si Consiliul Local Deleni îsi propun îmbunãtãtirea cooperãrii
transfrontaliere si a nivelului de accesibilitate la un pachet integrat de servicii destinat
prestatorilor si beneficiarilor de activitãti economice din domeniul agriculturii din
România si Bulgaria. În cadrul acestei întruniri au fost prezentate de cãtre
reprezentantii institutiei beneficiare, serviciile specializate de asistentã ce vor fi
furnizate de Asociatia Româno-Bulgarã a Producãtorilor Agricoli: organizarea unor
târguri comune pentru promovarea produselor agricole; promovarea produselor agricole
locale; asocierea producãtorilor; politici de marketing eficiente.
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=897

Centru de Informare asupra strategiilor de dezvoltare durabilã în
mediul rural
Inspectoratul Scolar General Judetean Iasi în parteneriat cu Centrul de Consultantã în
Afaceri – Chisinau – Republica Moldova a organizat pe 12 martie 2009, la ora 12.00 la
Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi – Corp C – Centrul de Resurse si Proiecte
Educationale, pe strada Nicolae Bãlcescu nr. 26, la conferinta de lansare a proiectului
,,Centru de Informare asupra strategiilor de dezvoltare durabilã în mediul rural’’.
Proiectul este finantat de Uniunea Europeanã în cadrul Programului de Vecinãtate
România – Republica Moldova 2004 - 2006 Phare CBC 2006 si cofinantat de Guvernul
României.
Centrul de Informare asupra strategiilor de dezvoltare durabilã în mediul rural va avea
filiale în Vlãdeni, Miroslava, Cotnari, Tibãnesti, Podu-Iloaiei si Rãducãneni, asigurând
tinerilor pregãtirea si formarea cu profesori bine pregãtiti în domeniul managementului
de proiect si al consultantei agricole, un program de formare socialã si profesionalã a
viitorilor fermieri, cât si un schimb de experientã util printr-un seminar de marketing si
abilitãti antreprenoriale.
Programul se desfãsoarã atât la nivelul Inspectoratului Scolar Iasi, cât si la nivelul

fiecãrei filiale a Centrului de Informare, filiale deschise în cele sase comune ale
judetului Iasi. Vor fi selectate si formate 20 cadre didactice din Centrul de Consultantã
în Afaceri Chisinãu, din Inspectoratul Scolar Iasi si din cele 6 filiale. Vor fi de asemenea
selectati si formati câte 50 de elevi din fiecare filialã din judetul Iasi, în functie de
abilitãtile acestora în domeniul vizat, alãturi de alti 30 elevi din Chisinãu, selectati dupã
aceleasi criterii. La festivitatea de deschidere vor participa reprezentanti ai Agentiei de
Plãti si Interventie pentru Agriculturã, Directiei pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã
si ai Oficiul Judetean de Consultantã Agricolã.

Centru transfrontalier de crestere a competitivitãtii (CTCC) prin
promovarea culturii calitãtii în raport cu agentii economici, autoritãti
publice
Miscarea Românã pentru Calitate (MRC) - în parteneriat cu Agentia de Dezvoltare
Regionalã si Centrul de Afaceri (ARDBC) Vidin, Bulgaria si Asociatia Românã pentru
Industrie Electronicã si Software (ARIES) filiala Oltenia - implementeazã în cadrul
Programului Phare CBC 2006 proiectul „Centru transfrontalier de crestere a
competitivitãtii (CTCC) prin promovarea culturii calitãtii în raport cu agentii economici,
autoritãti publice”.
Prin actiuni specifice de analizã-planificare si informare se vor realiza studiul
“Radiografia calitãtii în zona transfrontalierã Dolj-Vidin”, paginã bilingvã proiect/centru
(www.ctcc.ro), revistã semestrialã bilingvã “Calitate-mediu”, precum si o conferintã
regionalã transfrontalierã. Vor fi organizate întâlniri directe între beneficiari români si
bulgari ai serviciilor CTCC si specialisti si experti din domeniul calitãtii, întâlniri cu
caracter educativ, 4 sesiuni de training în domeniile calitate, mediu, sãnãtate si
securitate ocupationalã, sigurantã alimentarã, în perioada celor 14 luni de
implementare.
Acest proiect se doreste a fi baza pentru viitoare proiecte de cooperare
transfrontalierã.
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=895

Retea transfrontalierã de centre de informare, consiliere, instruire,
calificare si plasare a fortei de muncã, Maramures - Teceu
Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Maramures, în parteneriat cu
Uniunea Judeteanã a Sindicatelor CNSLR Frãtia filiala Maramures, Patronatul
Întreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures, Asociatia culturalã „Unirea” Sighetul
Marmatiei, Consiliul Local Strîmtura (Hlebokei Potic), Asociatia Culturalã George Cosbuc
Solotvino, în asociere cu SC Patry Club din Câmpulung la Tisa si Dilovi Initsiatyvy Ivano
Frankivsk, implementeazã proiectul „Retea transfrontalierã de centre de informare,
consiliere, instruire, calificare si plasare a fortei de muncã, Maramures - Teceu” pe
scurt „JobNet”, finantat prin programul Phare 2005, Cooperare Transfrontalierã
România-Ucraina.
Proiectul are o duratã de implementare de 16 luni si a început în noiembrie 2007.
Având în vedere apropierea termenului de finalizare a proiectului, AJOFM Maramures
organizeazã in perioada 12-15 martie 2009 o serie de întâlniri la care vor participa si
partenerii ucrainieni. Cu aceastã ocazie, partenerii vor evalua implementarea
proiectului si se va analiza realizarea obiectivelor propuse, respectiv:
1. Îmbunãtãtirea legãturilor economice transfrontaliere prin crearea unei retele de 4
centre (3 în Maramures si 1 în Slatina) de informare, consiliere, instruire si plasare a
fortei de muncã din cele douã tãri.
2. Îmbunãtãtirea resurselor umane prin consilierea, instruirea, respectiv calificarea pe
parcursul a 12 luni, a 150 de persoane din zona de acoperire a proiectului.
Rezultatele obtinute pe perioada derulãrii proiectului vor fi prezentate public la
conferinta de presã organizatã la sediul AJOFM Maramures în data de 13.03.2009, ora
12.00.
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=894

Microchirurgie oftalmologica de nivel european la Spitalul Clinic Municipal de
Urgenţa Timisoara
Proiect: Cataracta – o actualitate in sanatatea publica
Beneficiar: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa Timisoara (SCMUT),
Partener: Primăria Zrenjanin, Serbia
Programul: Cooperare Transfrontaliera România-Serbia 2004-2006
Valoarea totală : 167.000 euro,
Durata de implementare: 14 luni.
Proiectul este finanţat în urma Licitaţiei de proiecte PHARE 2006, si are ca
obiectiv dezvoltarea serviciilor de sănătate publică prin dezvoltarea şi
perfecţionarea centrului de microchirurgie oculară din cadrul SCMUT, principalul
obiectiv specific fiind reprezentat de catre preventia orbirii cauzata de afectiunile
chirurgicale oculare ale varstnicilor, cu accent asupra cataractei, aceasta
problematica reprezentand una dintre prioritatile de sanatate publica ale OMS la
nivel mondial.
Conform OMS, cataracta senila este responsabila de 48% din cazurile de orbire la nivel mondial, aceasta reprezentand
peste 18 milioane de persoane, singurul tratament eficace fiind cel chirurgical, in cadrul interventiei, cristalinul
opacifiat fiind extras si inlocuit cu un implant artificial intraocular. Activitatea chirurgicala a proiectului a fost
demarata, pana la acest moment fiind tratati deja peste 100 de pacienti cu cataracta.
Activităţile cuprinse în cadrul proiectului, ce vor fi derulate atât în România cât şi în Serbia si vor urmari reducerea
numarului de persoane ce isi pierd vederea utila datorita acestei
CONTACT
afectiuni invalidante, precum si cresterea nivelului de pregatire
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA
medicala si chirurgicala a specialistilor oftalmologi din cadrul celor
TIMISOARA
doua institutii de sanatate publica partenere.
Timisoara, Str. Hector 1, Judetul Timis
Clinica de Oftalmologie din Timisoara a fost recent echipata cu un
Tel: 0256 221.553
microscop chirurgical de ultima generatie, prevazut cu sistem video
Fax: 0256 495339, 0256/200046
integrat, ceea ce permite efectuarea de transmisii tip „live-surgery”
E-mail: smtm@mail.rdstm.ro
precum si sesiuni de instruire a medicilor rezidenti si specialisti in
http://smtm.lasting.ro
tehnici chirurgicale complexe, cu accent asupra chirurgiei
Persoana de contact şi detalii contact:
cataractei.
Asist univ Dr Munteanu Mihnea
Microscopul este prevazut si cu un modul de vizualizare a polului
Director Medical proiect
posterior de tip BIOM, ceea ce va permite, in viitorul apropiat,
Tel/Fax: 0256/204.467
efectuarea de interventii chirurgicale vitreo-retiniene, valoarea
e-mail: mihneam@mail.dnttm.ro
investitiei fiind de peste 60.000 Euro.

ONG-urile fac front comun pentru copiii singuri acasă
Proiect: „Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri acasă
Beneficiar: Asociaţia Alternative Sociale, Iasi
Partener: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Chisinau
Programul: Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2006, Prioritatea 1 – Dezvoltare
economica si sociala, Cod Perseus RO 2006/018-447.01.01.37
Durata de implementare: septembrie 2008 – octombrie 2009
In cadrul proiectului “Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri
acasă” s-a elaborat primul pachet de resurse pentru protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Acest pachet include manualul pentru profesionişti, ghidul părintelui care doreşte să plece în străinătate şi un pliant
informativ pentru copiii acestora. Profesioniştii care lucrează cu copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate vor
avea un manual de lucru care include instrumente practice,
modele de intervenţie şi exemple de bune practici din cele două
ţări. Manualul reflectă experienţa a peste 3 ani de servicii directe
pentru
această
categorie de copii.
CONTACT
Părinţii care doresc
Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale
să plece la muncă în
(AAS)
străinătate vor avea
Persoana de contact:
un ghid al cărui scop
Cătălin LUCA, director executiv
este conştientizarea acestora cu privire la situaţia copilului rămas acasă.
Gheorghe PASCARU, coordonator proiect
Pregătirea copilului pentru plecarea părintelui, adaptarea copilului după
Tel./fax: (+40 332) 407179
această plecare, consecinţele lipsei părinţilor asupra copiilor şi
E-mail: gpascaru@alternativesociale.ro
identificarea instituţiilor resurse sunt lucruri importante pe care orice
Chişinău: Centrul de Informare si
părinte trebuie să le cunoască înainte de a lua decizia de a pleca la
Documentare privind Drepturile Copilului
muncă în străinătate dar şi pentru a asigura protecţia copilului pe
(CIDDC)
perioada absenţei sale.
Persoana de contact: Cezar GAVRILIUC,
Materialele vor fi distribuite în cele 6 zone ale proiectului: judeţele
director executiv
Iaşi, Vaslui şi Botoşani în România şi raioanele Călăraşi, Teleneşti şi
Tel./fax: (+373 22) 747813
Făleşti din Republica Moldova.si pot fi descarcate prin accesarea site-ului
E-mail: ciddc@yahoo.com
www.singuracasa.ro

Finalizarea proiectului “Măsuri de cooperare pentru reducerea poluării râului
transfrontalier Crasna”
Proiect: „Masuri de cooperare transfrontaliera in vederea reducerii poluarii raului Crasna
Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Carei
Programul: Programul Romania –Ungaria Phare CBC 2005/INTERREG IIIA
Data finalizarii: 31 martie 2009
Costul total al proiectului : 588 653 Euro, din care finantare nerambursabila 529 788 Euro,reprezentand 90% din
valoarea totala.
Consiliul Local al Municipiului Carei finalizeaza, la 31 martie 2009 implementarea proiectului „Masuri de cooperare
transfrontaliera in vederea reducerii poluarii raului Crasna”, proiect finantat in cadrul Programului Romania –Ungaria
Phare CBC 2005/INTERREG IIIA, numar contract RO 2005/017-536.01.01.01.07
Activitatile principale derulate pe parcursul implementarii proiectului au fost :
1. Achizitionarea echipamentelor si finalizarea lucrarilor la Statia de epurare a municipiului Carei ,conform criteriilor
cerute
2. Achizitionarea echipamentelor pentru laboratorul statiei de epurare.
3. Masa rotunda in vederea analizarii rezultatelor planului de actiune transfrontalier si posibilitati de continuare.
Imbunatatirea parametrilor Statiei de epurare a municipiului Carei si cooperarea cu alti agenti poluanti ai raului
Crasna de ambele parti ale frontierei vor avea ca efect imediat reducerea
Pentru mai multe informaţii
poluarii raului transfrontalier Crasna de-a lungul caruia, doar in regiunea
Persoana de contact - dl. Veress
Carei-Mateszalka,
incluzand
localitatile
Carei,
Merk,
Tamas,
manager de proiect.
Nagyecsed,Mateszalka, Vasarosnameny , traiesc aprox. 62 500 locuitori.
Adresa
: Primaria Municipiului Carei,
Prin reducerea poluarii, acestia vor beneficia de un mediu mai curat, mai
str.1
Decembrie
1918 nr. 17, judeţul
sanatos, de refacerea faunei acvatice si eliminarea mirosurilor neplacute
Satu
Mare,
Tel:
0261861660,
de la apele netratate corespunzator. Toate activitatile desfasurate de
Fax: 0261861663,
populatia din zona ,implicand apele raului Crasna, fie ele de agrement sau
E-mail: primariabpri@yahoo.com
cu scop agricultural vor avea un impact pozitiv asupra standardului de
viata.

locuinţe
Guvernul a adoptat Ordonanta de urgentã privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte
Guvernul a adoptat în sedinta sa din 4 martie 2009 Ordonanta de urgentã privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte care abrogã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.174/2002.
Blocurile de locuinte construite dupã proiecte elaborate în perioada 1950-1990 vor fi reabilitate termic cu
finantare de la bugetul de stat si de la bugetele locale.
Realizarea lucrãrilor de interventie are ca scop cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte si, implicit,
reducerea consumurilor energetice necesare climatizãrii
locuintei, atat pe perioada iernii cat si pe timp de caniculã.
Prin lucrãrile efectuate se vizeazã reducerea consumului
anual specific pentru încãlzire - sub 100 kwh/mp, în
conditiile în care în prezent, consumul de energie este
cuprins între 180 kWh/mp si 240 kWh/mp.
Prin aceastã nouã ordonantã: se extinde programul la toate
blocurile de locuinte realizate dupã proiecte elaborate în
perioada 1950-1990.
Îmbunãtãtirea sistemului de finantare pentru executarea
lucrãrilor de izolare termicã prevede:
J reducerea contributiei asociatiilor de proprietari de la 33% la 20% prin preluarea efortului financiar de
cãtre bugetul de stat;
J crestea contributiei din bugetul MDRL de la 37% la 50%;
J asigurarea cadrului legislativ privind cresterea rolului consiliilor locale în vederea:
- finantãrii partiale /integrale, a contributiei asociatiilor de proprietari urmãnd ca modul de recuparare sã
fie stabilit la nivel local,
- preluãrii partiale/integrale a contributiei proprietarilor aflati în imposibilitate de platã, pe bazã de
criterii si conditii aprobate la nivel local.
Programul national privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, precum si planurile
locale specifice vor dobândi caracter multianual, ceea ce va permite angajarea de lucrãri esalonate pe
perioade de mai multi ani financiari.
Costurile de proiectare a lucrãrilor de interventie vor fi suportate integral din bugetele locale.

Lucrãrile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin prezenta ordonantã de urgentã,
sunt:
J izolarea termicã a peretilor exteriori;
J înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv tâmplãria aferentã accesului în blocul de
locuinte, cu tâmplãrie performantã energetic;
J termo - hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel în cazul existentei sarpantei;
J izolarea termicã a planseului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevãzute
apartamente la parter;
J lucrãri de demontare a instalatiilor si
echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
blocului de locuinte precum si remontarea acestora
dupã efectuarea lucrãrilor de izolare termicã;
J lucrãri de refacere a finisajelor anvelopei.
Odatã cu efectuarea acestor lucrãri de interventie
se pot executa si urmãtoarele lucrãri, justificate din
punct de vedere tehnic în expertiza tehnicã si/sau
auditul energetic:
J Lucrãri de reparatii la elementele de constructie
care prezintã potential pericol de desprindere si/sau
afecteazã functionalitatea blocului de locuinte,
inclusiv de refacere în zonele de interventie,
J Lucrãri de interventie la instalatia de distributie
a agentului termic pentru încãlzire aferentã pãrtilor
comune ale blocului de locuinte.
Etapele necesare implementãrii programelor locale sunt urmãtoarele:
Q identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;
Q înstiintarea asociatiilor de proprietari de cãtre coordonatorii locali privind înscrierea în programul
local;
Q hotãrârea adunãrii generale a proprietarilor de înscriere în programul local si semnarea contractului de
mandat;
Q proiectarea lucrãrilor de interventie;
Q executarea lucrãrilor de interventie;
Q receptia la terminarea lucrãrilor si eliberarea certificatului de performantã energeticã cu evidentierea
consumului anual specific de energie calculat pentru încãlzire;
Q receptia finalã, dupã expirarea perioadei de garantie de bunã executie de 3 ani.
Asociatiile de locatari din blocurile de locuinte se pot înscrie în program prin solicitare scrisã adresatã
primãriei de care apartin, însotitã de contractul de mandat semnat, hotãrârea privind înscrierea în
programul local, adoptatã în adunarea generalã cu acordul majoritãtii proprietarilor, lista proprietarilor din
imobil.
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei organizeazã controlul propriu, prin sondaj, al documentelor
elaborate în etapa de proiectare a lucrãrilor de interventie. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei,
prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor, monitorizeazã
performanta energeticã a blocurilor de locuinte si constituie baze de date specifice.
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1034

lucrări publice
Reducerea riscului seismic – o preocupare constantã
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei are ca preocupare permanentã promovarea actiunilor, actelor
normative si programelor ce trebuie întreprinse în vederea reducerii riscului seismic al constructiilor
existente.
“Data de 4 martie are un impact puternic în constiinta românilor datoritã efectului devastator al
cutremurului din 1977. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei promoveazã mãsuri în vederea
reducerii riscului seismic si are nevoie de cooperarea proprietarilor si a autoritãtilor publice locale pentru
a aplica în continuare programele de consolidare a clãdirilor care prezintã risc sesmic ridicat. Este esential
ca toate facilitãtile oferite de cãtre stat sã fie valorificate de cãtre autoritãtile locale si proprietari,
pentru cã este vorba de viata a mii de oameni ” a declarat ministrul Vasile BLAGA.
Programul de actiuni pentru consolidarea clãdirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc
seismic si care prezintã pericol public vizeazã consolidarea acelor clãdiri de locuit multietajate expertizate
tehnic.

Pânã în prezent s-au finalizat lucrãrile de consolidare la 14 clãdiri si sunt în executie lucrãrile de
consolidare la alte 7 clãdiri. De asemenea, au fost elaborate proiectele de consolidare pentru 40 de clãdiri
si în curs de elaborare proiecte de consolidare pentru alte 14 clãdiri.
Pentru anul 2009 este prevãzutã alocarea a 10.000.000 lei, destinati continuãrii executiei lucrãrilor de
consolidare la 7 clãdiri - din care 5 clãdiri vor fi finalizate în 2009. De asemenea, va începe executia
lucrãrilor de consolidare la 10 clãdiri, finalizarea proiectelor de consolidare la 14 clãdiri si începerea
proiectãrii lucrãrilor de consolidare la 8 clãdiri.
Ministerul Dezvoltãrii Regionale deruleazã si Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii
calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru
situatii de urgentã – Componenta B: Reducerea
riscului seismic, cu finantare de la Banca
Mondialã care are ca scop principal punerea în
sigurantã a 68 constructii, clãdiri publice de
importantã vitalã pentru societate, cu functiuni
esentiale pentru interventia de urgentã postseism a cãror functionalitate în timpul si
imediat dupã producerea unui cutremur major
trebuie asiguratã.
În cadrul acestui program, au fost finalizate
lucrãrile de consolidare si reabilitare generalã la
6 clãdiri publice , 4 spitale de urgentã si 2
universitãti:
Spitalul Militar de Urgentã (Pavilion A1, Corp
C), Municipiul Iasi, Judetul Iasi
Academia de Stiinte Economice (Corp C), Municipiul Bucuresti
Spitalul Militar de Urgentã (pavilion B), Municipiul Galati, Judetul Galati
Spitalul CF Ploiesti (Corp B), Judetul Prahova
Universitatea Politehnicã (Corp F), Municipiul Bucuresti
Spitalul Clinic Chirurgie Plasticã, Reparatorie si Arsuri (Corp A, B, C), Municipiul Bucuresti.
În acest moment sunt în executie lucrãri de consolidare si reabilitare la alte 19 clãdiri si urmeazã
demararea procedurilor pentru un numãr de 11 clãdiri.
În vederea educãrii si protejãrii populatiei în cazul unui cutremur si îndeosebi a celei de vârstã scolarã,
ministerul a elaborat Îndrumarul „Educatia si protectia elevilor în caz de cutremur”, aprobat printr-un ordin
comun al MDRL, MAI si MEC. Dupã publicarea îndrumarului în Monitorul Oficial, ministerul a notificat
prefecturile si inspectoratele scolare judetene în vederea diseminãrii informatiilor în cadrul orelor de
dirigentie sau educatie cetãteneascã.
Mai multe informatii despre programele pentru reducerea riscului seismic:
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037

urbanism şi dezvoltare urbană
Proiect URBACT: Creative Clusters in Low Density Urban Areas

Problematica:Grupuri creative organizate ca stimulent pentru diversificarea
bazei economice locale şi crearea de oportunităţi pentru tineri. Transferarea
tendinţelor in dezvoltarea locală către zonele de mică densitate urbană.
Modelul oraşului creativ: Transferarea modelului oraşului creativ prin
transferarea atributelor considerate specific urbane către micile oraşe
(accesibilitate, evenimente culturale, facilitati tehnologice, grupuri de lucru
competitive).
Importanţa: Proiectul este relevant la nivelul Uniunii Europene, pentru ca va
explora capacitatea aspectului creativ de a impulsiona salturile din punct de
vedere al dezvoltării economice şi sociale
Pentru mai multe informatii
pentru oraşele mici şi mijlocii, precum şi o
http://urbact.eu/thematicocazie excelentă de a regândi dezvoltarea
poles/growth-and-jobrurală.
creation/thematicTematica
grupurilor
creative
networks/creativeprincipalele teme de dezbatere
clusters/partners.html
diversificarea economiei locale si a oportunitatilor pentru tineri,
Brosura poate fi accesata la:
atragerea si pastrarea intreprinzatorilor creativi si a persoanelor talentate,
http://urbact.eu/fileadmin/da
promovarea orasului creator o noua varietate a infrastructuri si facilitatilor,
mwithcat/crea_clusters/brochur
agenda culturala si evenimente,
a_final_web.pdf
mediu educational creativ la toate nivelurile.

Lead Partner: Municipality of
Óbidos (PT), gap(at)cm-obidos.pt
Parteneri:
Reggio Emilia - IT
Mizil - RO
Enguera - ES
Catanzaro - IT
Barnsley - UK
Hódmezővásárhely - HU
INTELI - PT
Viareggio – IT
Lead Expert: Miguel Rivas,
rivas.m(at)terra.es
-

inforegional
ADR Nord-Est
http://www.adrnordest.ro
Centrul Europe Direct
ADR
Nord-Est
gazduieste,
incepand din 1 ianuarie 2008,
unul dintre centrele EUROPE
DIRECT din Romania, structura
creata in cadrul unui proiect
finantat
de
catre
Directia
Generala
Comunicare
prin
Reprezentanta Comisiei Europene
in Romania (GCD-[2008]-[RO]-6),
dedicata
in
exclusivitate
furnizarii
de
servicii
de
informare europeana.
Centrul reprezinta un pol de
informare atat la nivelul judetului
Neamt, cat si la nivel regional si
contribuie la cresterea vizibilitatii
initiativelor Uniunii Europene.
Centrul este si un pilon de
sustinere si marire a capacitatii
de actiune a canalului de
comunicare creat de Reteaua
Multiplicatorilor de Informatie
Europeana infiintata de Delegatia
Comisiei Europene, retea in care
Agentia
pentru
Dezvoltare
Regionala Nord-Est participa activ
inca de la infiintare.
Centrul EUROPE DIRECT NordEst isi va continua activitatea si in
perioada 2009-2012, gratie unui
nou proiect de finantare aprobat
de
Reprezentanta
Comisiei
Europene in Romania si isi va
indeplini obiectivele conform unui
plan de activitati ce vizeaza
comunicarea europeana la nivelul
administratiei publice locale,
mediului de afaceri, mediului
academic, studentilor si elevilor,
dar si a publicului larg.
ADR Sud-Est
http://www.adrse.ro
Lista contractelor semnate la
nivelul Regiunii Sud-Est in cadrul
POR 2007-2013
http://www.adrse.ro/Documen
tePOR/Contracte_semnate_POR.p
df
FIN-URB-ACT - Acţiuni integrate
pentru
incurajarea
şi
finanţarea economiilor inovative
şi a IMM-urilor

Acest proiect este finanţat prin
Programul URBACT II şi reuneşte
12 parteneri din 9 ţări, în efortul
de a preîntâmpina viitoarele
efecte negative ale actualului
climat financiar şi economic. În
scopul de găsi noi soluţii şi de a
adapta expertiza regiunilor mai
dezvoltate la nivelul fiecărui
partener, Municipiul Galaţi se
alătură unui grup reprezentativ la
nivel european de municipalităţi:

Aachen, şi Leipzig (Germania),
Gijon (Spania), Miasto Gliwice
(Polonia), Maribor (Slovenia),
Edinburgh (Anglia), Linz (Austria),
Reims (Franta), Roma (Italia),
Aveiro
(Portugalia),
cu
consultanţa Asociaţiei Germane
pentru Locuinţe şi Dezvoltare
Urbană şi Spaţială (DV).
Obiectivul principal al FIN-URBACT
este
de
a
întări
performanţele economiei locale şi
de
a
stimula
creşterea
angajărilor,
oferid
sprijin
antreprenorilor
inovatori,
competitivi şi calificaţi, în acelaşi
timp cu
promovarea unei
dezvoltări urbane atractive. Un
aspect
important
va
fi
îmbunătăţirea accesului IMMurilor la finanţare în special
pentru activităţi inovative sau
lansarea de noi activităţi.
FIN-URB-ACT, fiind un proiect
orientat pe crearea de reţele de
informaţii pe plan local, regional
şi internaţional, se va concretiza
în formarea unui Grup Local de
Suport în fiecare oraş participant,
care sa dezvolte acţiuni şi să
creeze programe şi aplicaţii
specifice realităţilor şi nevoilor
locale ale IMM-urilor. Grupul
Local de Suport pentru oraşul
Galaţi cuprinde: Consiliul Local

Galati
(partener
principal),
Universitatea Danubius, Camera
de
Comerţ,
Industrie
şi
Agricultură
Galaţi,
Banca
Comercială
Română,
Oficiul
Teritorial pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
Galati, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est , Organismul
Intermediar
al
POS
Mediu
Regiunea Sud-Est Galaţi.
http://www.adrse.ro/Documen
teADRSE/FIN_URB_ACT.htm
ADR SUD-Muntenia
http://www.adrmuntenia.ro
Un nou contract finanţat din
REGIO
Beneficiarul finanţării nerambursabile este Consiliul Judeţean
Teleorman, care va primi fonduri
pentru
„Reabilitarea
DJ701,
limita jud. Dâmboviţa-GratiaPoeni-Siliştea-Scurtu
MareSlăveşti-Ciolăneşti-ZâmbreascaDobroteşti, km 44+240-104+890
(55,450 km)”. Acesta are o
valoare totală de 119.905.412,69
lei, din care 85.494.723,82 lei
fonduri FEDR nerambursabile,
11.366.350,56 lei finanţare de la
bugetul naţional şi 1.976.756, 62
lei cofinanţarea beneficiarului.
http://www.adrmuntenia.ro/ev
enimente-v-261.html
ADR Sud-Vest Oltenia
http://www.adroltenia.ro
ADR
SUD-Vest
Oltenia
sărbătoreşte
zece
ani
de
activitate
http://www.adroltenia.ro/dow
n/cp%2010%20ani.pdf
ADR Vest
http://www.adrvest.ro
Seminar
cu
beneficiarii
domeniului de interventie 4.3
În data de 18 martie 2009, a
avut loc, în sala de consiliu a
Agenţiei
pentru
Dezvoltare
Regională Vest, sesiunea de
instruire
pentru
beneficiarii
Programului Operaţional Regional
2007 – 2013, Axa Prioritară 4
„Sprijinirea mediului de afaceri
regional şi local”, domeniul de

intervenţie
4.3
„Sprijinirea
dezvoltării
microîntreprinderilor”.
Seminarul a abordat subiecte
legate de:
- rapoartele de progres care
trebuie întocmite de beneficiarii
finanţărilor,
modalitatea
de
completare
a
acestora
şi
periodicitatea transmiterii lor;
- completarea cererilor privind
rambursarea şi aprecieri asupra
respectării graficului acestora;
- modalităţi de întocmire şi
documente
însoţitoare
ale
cererilor de rambursare;

- aprecieri asupra achiziţiilor
necesare
implementării
contractelor
de
finanţare,
componenţa documentaţiilor de
achiziţie
şi
cerinţe
pentru
verificarea şi avizarea acestora ex
post;
- măsurile de informare şi
publicitate
ce
trebuie
implementate de beneficiari şi
metodologia avizării modului în
care acestea s-au implementat,
etc.
http://www.adrvest.ro/index.p
hp?page=articol&aid=817
Finanţări
pentru
microîntreprinderile din Regiunea
Vest
Au fost semnate contractele de
finanţare pentru 16 dintre cele 42
de proiecte din Regiunea Vest,
propuse spre finanţare în cadrul
axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local”, domeniul de
intervenţie
4.3.
„Sprijinirea
dezvoltării
microîntreprinderilor”.
Celelalte 26 de contracte de
finanţare se află în diferite stadii
de verificare, avizare şi semnare,
la Autoritatea de Management

pentru Programul Operaţional
Regional (MDRL).
Valoarea totală a finanţării
europene pentru cele 16 proiecte
din Regiunea Vest, pentru care au
fost semnate contractele de
finanţare, este de 1.655.562,96
euro (la cursul valutar de la data
depunerii cererii de finanţare, de
3,6445
RON/Euro).
Tabelul
centralizator cu situaţia finanţării
pentru cele 16 proiecte poate fi
consultat la:
http://www.adrvest.ro/index.p
hp?page=articol&aid=811
ADR Nord-Vest
http://www.nord-vest.ro
Dezbaterea publica regionala
"2009
Anul
European
al
Creativitatii si Inovarii"
Centrul regional Europe Direct
Transilvania
de
Nord,
in
parteneriat
cu
Agentia
de
Dezvoltare Regionala Nord-Vest,
Expo Transilvania, Camera de
Comert
si
Industrie
Cluj,
Universitatea
Tehnica
organizeaza,
in
premiera,
dezbaterea publica regionala cu
tema: „2009 = Anul European al
Creativitatii si Inovarii”.
Evenimentul
a
avut
loc
miercuri, 25 martie, in Sala
„Transilvania”,
complexul
expozitional Expo Transilvania din
Cluj. Obiectivul dezbaterii a fost
incurajarea cetateniei europene
active si dezvoltarea sferei
publice europene, prin implicarea
activa a cetatenilor in dezbateri
actuale de pe agenda europeana
si regionala.
Dezbaterea a avut loc in cadrul
celei de-a VII- a editii a Salonului
International
al
Cercetarii,
Inovarii si Inventicii
PRO
INVENT 2009, 24-27 martie 2009.
Temele abordate au fost:
- Strategia regionala de inovare
a Regiunii Nord-Vest (Transilvania
de Nord),
- Inovarea in diverse domenii
actuale de pe agenda europeana,
- Care sunt decalajele intre
Europa si SUA, din punctul de
vedere al inovarii,
- Viziunea despre inovare in
Transilvania de Nord si viziunea
Uniunii Europene,

- dezbatere-concurs pentru
elevi: „Play a VIP – Fii inventator
pentru o zi”.
http://www.nordvest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
65
CDR Nord-Vest s-a intrunit in a
doua sedinta ordinara din acest
an
Sedinta
Consiliului
pentru
Dezvoltare Regionala a avut loc
marti, 24 martie, la sediul
Primariei Baia Mare. Pe agenda
sedintei au figurat: aprobarea
Organigramei si ROF revizuite a
ADR
Nord-Vest,
aprobarea
cenzorilor numiti de catre CJ
Bihor si CJ Maramures, aprobarea
Raportului Anual 2008 al ADR
Nord-Vest, avizarea contractului
incheiat cu MDRL si Consiliul
Judetean Cluj pentru finantarea
proiectului
”Reabilitare
si
modernizarea ambulatoriului Corp
F – Hidroterapie al Spitalului
Clinic de Recuperare, ClujNapoca”,
aprobarea noului
Regulament de Organizare si
Functionare a CRESC si aprobarea
unor noi membri ai comitetului,
stadiul proiectelor aflate in
potofoliul ADR Nord-Vest, a
proiectelor aflate in faza de
elaborare
si
demersurile
intreprinse
pentru
aprobarea
finantarii
acestora;
stadiul
pregatirii proiectelor pentru POR.
http://www.nordvest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
67
ADR Centru
http://www.adrcentru.ro/
Fonduri
nerambursabile
pentru IMM

Pe 19.03.2009 s-au semnat
primele contracte de finantare
prin
fonduri
structurale
nerambursabile
pentru
microintreprinderi din Regiunea

Centru. Prin semnarea acestor
contracte, peste doua milioane si
jumatate lei vor fi acordate ca
fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea microintreprinderilor
care au depus proiecte pe
Programul Operational Regional.
Pentru primele 11 contracte de
finantare semnate in 19.03.2009,
sunt prevazute prin proiecte,
alocarea a 2.479.301 lei fonduri
nerambursabile, din valoarea
totala a bugetelor de 4.323.799
lei. Alte 65 de proiecte ramase in
contractare, sunt momentan in
faza de verificare a contractelor,
urmand a fi semnate si aprobate
pentru finantare pana la sfarsitul
lunii aprilie 2009. In plus, in cel
mai scurt timp vor fi semnate si 5
contracte ale caror reprezentanti
nu au
putut participa la
evenimentul din data de 19
martie, de la Alba Iulia. Managerii
firmelor care au participat la
semnarea
contractelor
de
finantare provin din judetul Alba,
Sibiu, Brasov, Covasna si Mures.

Proiectele din judetul Alba au
fost depuse de SC Marinica
Service SRL, SC Alba Auto Service
SRL si SC Nitu International SRL
cu o valoare totala de

1.239.347,4
lei,
din
care
675.308,27 reprezinta finantarea
nerambursabila. Proiectele din
Sibiu depuse de SC GTC Map Serv
SRL, SC Centrul Medical Dr Stanila
SRL,
SC
Data
Management
Solutions SRL si SC Auto Cross
SRL, cu un buget in valoare totala
de 1.887.220,33 lei, vor primi
spre finantare 1.110.129,61 lei
fonduri nerambursabile. Dintre
microintreprinderile din judetul
Mures,
au
participat
doar

reprezentantii SC Corla Med SRL,
semnand contractul de finantare
cu o valoare totala de 226.051,61
lei, din care 132.383,3 lei
reprezinta
finantarea
nerambursabila.
Alte
doua
contracte semnate in aceasta
etapa au fost pentru proiectele
depuse de SC Fildes SRL si SC
Ritus Biotec SRL din judetul
Brasov, cu o valoare totala de
586.109,23
lei,
din
care
334.968,57 lei sunt fonduri
nerambursabile.
Din
judetul
Covasna,
a
participat
la
evenimentul de semnare a
contractelor reprezentantii SC
Jder SRL, pentru proiectul depus
cu o valoare totala de 385.070,13
lei, din care 226.511,6 lei sunt
fonduri nerambursabile.
http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMComunicate&eID=5
29

oportunităţi
FINANŢĂRI
Termene: aprilie – iunie 2009
Program

Programul East-East: Partnership Beyond Borders al
Fundatiei Soros

Finantator

Program de finantare comun:
1. Open Sociey Institute (OSI) si
2. Reteaua Soros de fundatii independente din tarile Europei Centrale si de
Est,
Programul East-East: Partnership Beyond Borders este deschis pe tot
parcursul anului 2009.
Pentru ca procedura de evaluare necesita un timp indelungat, solicitările
trebuie trimise cu cel putin opt saptamâni inainte de desfasurarea primei
activitati pentru care se solicita finantare.
Facilitarea schimbului de valori, idei, modele de dezvoltare si de bune practici
intre oameni si organizatii din tarile participante.
Programul finanteaza seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde si schimburi
de experienta intre persoane provenind din tarile participante in retea. Pentru
astfel de activitati East-East ofera fonduri astfel:
- granturi directe acoperirea cheltuielilor cu participantii in Romania (cazare,
masa, transport)
- finantare indirecta pentru transportul international al participantilor din
tarile reprezentate in program; finantarea indirecta nu se acorda independent,
ci numai legata de o cerere de finantare directa
- 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.
Fundatia Soros Romania
Str. Caderea Bastiliei nr. 33, Bucuresti, 010613
Tel + 40 21-212.11.01
Fax + 40 21-212.10.32
Mob. + 40 733 108 048
www.soros.ro
Persoana de contact
Laura Husti-Radulet- Manager de comunicare
lhusti-radulet@soros.ro

Termen limita

Obiectivul programului
Activitati eligibile

Solicitanti eligibili

Informatii suplimentare

Program

Informarea, consultarea si participarea angajatilor la
activitatea intreprinderii

Finantator
Termen limita

Uniunea Europeana
16 aprilie 2009 pentru operatiunile care debuteaza cel mai devreme la 16 iunie
2009;
consolidarea cooperarii transnationale a reprezentantilor lucratorilor si
angajatorilor in materie de informare, consultare si participare la activitatea
intreprinderilor. Aceasta vizeaza, de asemenea, finantarea punctelor de
informare si de observare in acest context.
Candidatii eligibili sunt:
- parteneri sociali la toate nivelurile, din intreprinderi, din comitetele de
intreprindere europene;
- in mod exceptional, organismele tehnice fara scopuri lucrative mandatate in
mod specific de catre partenerii sociali.
1. Proiecte de cooperare transfontaliera
- Conferinte, seminarii, traininguri, schimburi de experienta si proiecte de
succes ce implica angajatii;
- Website-uri, publicatii, newslettere si alte metode de diseminare a
informatiei.
2. Puncte de informare si observare
- Helpdesk-uri si asistenta pentru proiectele de cooperare transfrontaliera
prezentate de angajati. Activitatile pot include studii, rapoarte, baze de date,
website-uri, publicatii, newslettere si alte metode de diseminare a informatiei.

Obiectivele programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Conditii de finantare
Informatii suplimentare

Valoarea finantarii pentru anul 2009 este de 7 300 000 Euro.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=195&further
Calls=yes
Formularul de inscriere
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do

Program

Marco Polo II

Finantator
Termen limita
Obiectivele programului

Uniunea Europeana
8 mai 2009
Obiectivele principale ale programului Marco Polo sunt reducerea aglomerarilor
rutiere si imbunatatirea performantelor de mediu ale intregului sistem de
transport de marfuri, prin inlocuirea transportului rutier de marfuri cu cel
maritim de scurta durata, feroviar sau rutier.
consortii ale companiilor comerciale din Statele Membre ale UE, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Romania.
actiuni de transfer modal, actiuni cu rol catalizator, autostrazi maritime,
actiuni de evitare a traficului si actiuni de invatare in comun.
62 milioane de euro
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm

Solicitanti eligibili
Activitati eligibile
Conditii de finantare
Informatii suplimentare

Program

Programul Anul European al Creativitatii si Inovatiei 2009
Creativitas 2009

Finantator
Termen limita
Conditii de finantare

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
1 iunie 2009
Suma solicitata pentru finantarea unui proiect/unei actiuni culturale nu poate
depasi 100.000 lei. Depasirea acestei sume atrage eliminarea ofertei culturale
din licitatie.
Anul European al Creativităţii si Inovaţiei este o iniţiativă majoră, implicând
statele membre, institutiile comunitare si creative în diferite domenii de
activitate, la toate nivelurile. Această initiativă îsi propune să exploateze si
rezultatele „Anului European al Dialogului Intercultural (2008), punând
accentul pe importanta aptitudinilor interpersonale si interculturale în
stimularea creativităţii si a capacităţii de inovare, într-un mediu caracterizat
prin diversitate culturală”
orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica de drept public sau privat
romana, infiintata in conditiile legii romane, care depune o oferta culturala, nu
are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local si a respectat obligatiile
asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare;
- orice institutie publica ce depune o oferta culturala pentru realizarea altor
proiecte si activitati culturale decat cele stabilite ca obligatii sau programe
minimale anuale
Orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica de drept public sau
privat romana, infiintata in conditiile legii romane, care depune o oferta
culturala, nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local si a respectat
obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare;
- orice institutie publica ce depune o oferta culturala pentru realizarea altor
proiecte si activitati culturale decat cele stabilite ca obligatii sau programe
minimale anuale
Se acorda finantare nerambursabila pentru producerea de bunuri culturale
(spectacole, concerte, expozitii, ateliere de creatie). Nu se acorda finantare
pentru exploatarea/promovarea bunurilor culturale deja existente.
Domeniile culturale de referinta:
- Arte vizuale, arhitectura;
- Cultura scrisa;
- Teatru;
- Muzica;
- Dans.
Ofertele se trimit în dublu exemplar în plic închis, prin postă, cu confirmare de
primire, până la data limită 1 iunie 2009 pentru sesiunea a doua, sau se depun
la registratura Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, sos.
Kiseleff nr. 30, 011347, sector 1, Bucuresti. Totodată cererea, însotită de
devizul estimativ de cheltuieli si graficul de finantare nerambursabilă pe
activităti, se trimite în format electronic la adresa de e-mail a persoanei de
contact:
Elena Manole, consilier asistent

Obiectivele programului

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Informatii suplimentare

Direcţia Generală Creaţie Contemporană, Diversitate Culturală
Serviciul Artele Spectacolului
Tel. +40.21.224.46.81
Fax. +40.21.224.36.89
e-mail: elena.manole@cultura.ro
http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=384

Program

Programul "Electrificare 2007-2009”

Finantator
Termen limita
Activitati eligibile

Ministerul Internelor si Reformei Administrative
30 iunie 2009.
Categorii de proiecte eligibile:
a) realizarea de noi retele electrice de distributie;
b) extinderea retelelor electrice existente;
c) retele electrice izolate pentru energia electrica produsa prin utilizarea
grupurilor electrogene;
d) lucrari pentru producerea de energie electrica prin utilizarea de surse
regenerabile pentru situatiile in care solutia clasica de extindere / realizare a
retelelor de alimentare cu energie electrica nu este viabila din punct de vedere
economic
-sa faciliteze racordarea la retelele de energie electrica a cat mai multor
gospodarii, in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si a potentialului
economic din zonele neelectrificate.
Beneficiari eligibili pentru finantare in cadrul programului sunt:
a) autoritatile publice locale;
b) asociatii de dezvoltare intercomunitara realizate intre doua sau mai multe
autoritati publice locale, infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare
http://www.mai.gov.ro/Documente/Electrificare%202007-2009/

Obiectivele programului
Solicitanti eligibili

Informatii suplimentare

burse şi stagii de practică
Competiţie
doctorale

europeană

de

teze

Comitetul Regiunilor a lansat o competitie de teze
doctorale pe tema “Autoritati locale si regionale in
Uniunea Europeana”, scopul fiind de a stimula
dialogul cu personalul academic din Europa.
In cadrul competitiei va fi recompensata o teza
doctorala sustinuta la o universitate dintr-un stat
membru UE si se pot acorda pana la patru premii de
merit.
Posibile subiecte ale tezei doctorale: economie,
coeziune sociala si teritoriala, infrastructura transeuropeana si retele de transport, sanatate, educatie,
cultura, cercetare, inovatie, ocuparea fortei de munca,
antreprenoriat, crestere economica, transport, servicii
publice, mediu, dezvoltare durabila, formare
vocationala, respectarea principiilor de subsidiaritate
si guvernare eficienta, descentralizare, cooperare
teritoriala, comunicare pe idei europene.

Competitia se adreseaza celor care au o diploma de
doctorat obtinuta la o universitate dintr-un stat UE in
2007 sau 2008. Teza trebuie sa fie scrisa intr-o limba
oficiala UE.
Teza castigatoare va fi premiata cu 6000 de Euro. Se
pot acorda pana la 4 premii de merit, a cate 2000 de
Euro.
Data limita: 25 mai 2009.
Thesis competition Committee of the Regions
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplat
e.aspx?view=folder&id=1f77dd4f-f817-4cf0-affd508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd508f65ec35dc
Contact
COR Committee of the Regions - Studies service
Rue Belliard 101
B-1040 Brussels
Tel: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: Studies@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu

Masterat în Design Strategic
Organizator :
Politecnico di Milano in colaborare cu School of
Management at the Politecnico di Milano
Locatie: Milano, Italia
Data limita: 29 septembrie 2009
Durata : 15 luni
Perioada: Octombrie 2009 – ianuarie 2011
Masteratul se adreseaza tinerilor absolveti care
doresc sa se reorienteze profiesional sau sa-si inceapa
carieara in domeniul managementului si al designului,
administrarea afacerii.
De asemenea, aceasta forma de pregatire este
atractiva tinerilor profesionisti si manageri care sunt
interesati sa inteleaga cultura si practicile designului
precum si rolul in determinarea strategiilor in afaceri.
Perspective de angajare
- Specialisti in Design si Inovatie (directori de
marketing, designeri industriali, dezvoltatori
in
sectorul produse/servicii si brand
- Management al inovatiei ( manageri de proiect,
design manageri, manageri vanzari)
Numar maxim de participanti :35
Documentele necesare inscrierii :
- Formular de inscriere
- CV actualizat cu Foto
- Scrisoare de intentie
- Doua scrisori de recomandare
- Portofoliu.
Selectia candidatilor se va realiza la Milano, sau prin
testare la distanta/ telefonic.
Informatii suplimentare:
Ufficio coordinamento corsi POLI.design –
Consorzio del Politecnico di Milano
Via durando 38/a
Tel. +39 02 2399 7208
Fax +39 022399 7217
formazione@polidesign.net
www.polidesign.net

IWM Visiting Fellows: 2009-2011
Organizator: Institutul pentru Stiinte Umaniste
Locatie: Viena, Austria
Data limita: 30 aprilie 2009
Durata: 6 luni
Se adreseaza celor care lucreaza in domenii cu
impact in sfera solidaritatii sociale, inechitatii sociale
si consecintelor sociale si politice ale schimbarilor
climatice.
Criterii de eligibilitate:
- beneficiarii trebuie sa aiba doctorat in stiinte
sociale si umaniste
- experienta academica sau in cercetare ( cel putin
gradul de Profesor Asistent sau echivalentul acestuia)
Documente necesare:
- formularele de inscriere,
- scrisoare de motivatie,
- propunerea proiectului redactata in limba engleza (
maxim 5 pagini),
- CV-ul si lista publicatiilor,
- Referinte ( minim 3).
Informatii detaliate:
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content
&task=view&id=665&Itemid=669
Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator

Spittelauer Lände 3
1090 Wien, Austria
fellowship@iwm.at

“Titu Maiorescu şi deschiderea
europeană a culturii naţionale” concurs de creaţie pentru elevi
Data limita: 30 aprilie 2009
Regulamentul concursului
1. Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu
din clasele terminale, indiferent de forma de
învăţământ.
2. Promovarea în conştiinţa elevilor a valorilor culturii
naţionale în context european.
3. Formarea şi consolidarea aptitudinilor elevilor de a
elabora şi a redacta un eseu pe o temă propusă.
4. Stimularea gândirii creatoare a elevilor în
prezentarea propriilor idei şi opinii.
5. Stimularea interesului tinerilor pentru cunoaşterea
şi însuşirea valorilor naţionale în scopul dezvoltării
conştiinţei civice.
Instrucţiuni privind participarea la concurs şi
redactarea eseului.
1. Fiecare concurent participă cu un singur eseu /o
singură lucrare.
2. Lucrarea va fi redactată digital.
3. Dimensiunile textului: maxim 20 de pagini
(aproximativ 7000 cuvinte).
4. Elevii participanţi la concurs nu se semnează pe
lucrarea/eseul de concurs, ci numai pe Formularul de
Înscriere care cuprinde şi alte date de identificare
Se vor acorda:
Premiul I – Diploma de onoare, iar în cazul în care
elevul câştigător se înscrie la una dintre facultăţile
universităţii – Drept, Psihologie, Ştiinţe Economice,
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Medicină, Asistenţă
Medicală, Medicină Dentară, Tehnică Dentară – scutirea
de taxă de studii pentru primul an de studiu.
Premiul II – Diploma de onoare şi reducerea taxei de
studii pentru primul an de studiu în valoare de 75%, în
cazul în care elevul câştigător se înscrie la una dintre
facultăţile universităţii.
Premiul III – Diploma de onoare şi reducerea taxei de
studii pentru primul an de studiu în valoare de 50%, în
situaţia în care elevul câştigător se înscrie la una dintre
facultăţile universităţii.
Menţiune de participare – pentru toate lucrările care
nu s-au calificat pentru unul dintre cele trei premii se
acordă Diploma de participare şi o reducere a taxei de
studii pentru primul an de studiu în valoare de 25%, în
situaţia în care respectivii concurenţi se înscriu la una
dintre facultăţile universităţii.
2. Diploma de merit - se acordă fiecărui profesor
îndrumător al unei lucrări cu care s-a participat la
concurs.
3. Diploma de excelenţă – se acordă directorului de
liceu şi profesorului care are cel puţin trei elevi
participanţi la concurs.
Informatii suplimentare
Universitaţea TITU MAIORESCU
Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 4; Cod
poştal: 040051”
Plicurile se pot trimite si adresa unui Centru
Teritorial (specificată în ANEXA 1)
http://www.utm.ro/index.php?module=static&id=22

Burse pentru fotografie editorială
Organizator: Getty Images
Data limita: 15 aprilie 2009
Criterii de eligibilitate:
- se adreseaza doar fotografilor care lucreaza in
domeniul editorial (.
- bursa ofera 20.000 USD, plus sprijin editorial,
logistic si pentru promovare. Se oferă si patru burse cu
o valoare de 5.000 USD pe an pentru studenti la
fotojurnalism la institutii de invatamant acreditate.
Aplicantii pot fi profesionisti consacrati sau
debutanti, cu conditia sa fie angajati ca fotojurnalisti
profesionisti si sa depuna aplicatia individual.
Fotografiile se pot transmite in format digital.
Pentru inscrieri sunt necesare:
- formular de inscriere,
- scurta descriere a fotografiilor,
- CV,
- portofoliu,
- recomandare din partea organizatiei in care
lucreaza fotografii.
Informatii suplimentare
ftp.grants2.gettyimages.com
Username: creativesubmissions
Password: Gr@nts2
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_gran
ts/overview.aspx

Programul de burse de excelentaIN-Wallonie-Bruxelles International
In contextul globalizarii si al mobilitatii in crestere,
Valonia-Bruxelles International a lansat incepand cu
anul 2008-2009 un nou program de burse de excelenta
care permite efectuarea de programe de cercetare,
doctorat sau postdoctorat in universitati din
Comunitatea franceza din Belgia.
Burse
de
excelenta
IN-Wallonie-Bruxelles
International se adreseaza celor care au obtinut o
diploma de master sau cercetatorilor care doresc sa
efectueze un program de cercetare, doctorat sau
postdoctorat
in
domeniile
prioritare
pentru
universitatile din Comunitatea franceza din Belgia.
Tipurile de burse de excelenta care sunt acordate:
-burse la nivel de doctorat sau de postdoctorat cu
durata de minim 1 an, cu posibilitatea de prelungire
de maxim 2 ori;
-burse de cercetare de scurta durata cu durata de
la 1 la 3 luni.
Data limita de introducere a dosarelor:
- pentru burse la nivel de doctorat sau postdoctorat
in anul 2009-2010: 1 martie 2009;

-pentru bursele de cercetare: 1 martie 2009 pentru
stagii in perioada iunie - septembrie 2009, 1 iunie
2009 pentru stagii in perioada octombrie 2009 ianuarie 2010.
Pentru informatii complete despre acest program de
burse, va rugam accesati site-ul:
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992
_article/index.html&ln=ln1&file=&userid=&rubr=gen
Informatii suplimentare:
Gabriela Dobre, Cultura&Comunicare, Delegatia
Valonia-Bruxelles, tel.: 021 314 06 65 sau
gabrielawbb@rdsmail.ro.

Concursul "createurope"
tineri designeri de modă

pentru

Tinerii designeri si studentii de la facultatile de design
vestimentar din Romania sunt invitati sa participe la cea
de-a doua editie a „createurope”, transmite Institutul
Cultural Roman "Titu Maiorescu" din Berlin. Concursul a
fost initiat in anul 2008 de Institutul Goethe, in
colaborare cu reteaua EUNIC a institutelor culturale
europene din Berlin, are ca sponsor principal firma
germana Quelle si se desfasoara sub patronajul lui Dirk
Schoneberger, Creative Director al marcii "Joop!".
Data limita pentru depunerea portofoliilor este: 15
iunie 2009.
In cadrul acestui spectacol de moda vor fi acordate
patru premii:
1) "Best Upcoming Designer Award" (Premiu pentru
cel mai bun newcomer).
2) "Best Avantgarde Award" (Premiu pentru colectia
cea mai avangardista).
3) "Best Student Award" (Premiu pentru cel mai bun
student).
4) "Best Audience Award" (Premiul publicului).
La prima editie a concursului „createurope” au
participat mai mult de 1000 de tineri creatori din 39 de
tari europene. Anul acesta sunt invitati sa participe si
designeri din Orientul Apropiat si din Africa, scopul
concursului fiind acela de a promova schimbul de
experienta si contactele dintre tinerii designeri, in afara
granitelor tarilor de unde provin.
Informatii detaliate:
http://www.icr.ro/anunturi.php?cod=33
Conditii de inscriere in concurs:
http://www.goethe.de/cgibin/createurope2009/howtoapply.pdf

Concursul "Innovating Minds Premiile
Cehe
pentru
Tineri
Europeni"
De curand, a fost lansata cea de a 2-a editie a
concursului "Innovating Minds - Premiile Cehe pentru
Tineri Europeni", care se adreseaza tinerilor cu varsta
pana in 20 de ani din intreaga Europa.
Editia precedenta a inregistrat peste 60 de
participanti din 12 tari europene, iar premiul in valoare
de 5.000 de euro a fost acordat elevilor/studentilo r
din Austria, Italia, Romania si Republica Ceha.
Concursul din acest an se desfasoara pe urmatoarele
patru categorii:
1. Tehnologii de informare si comunicare (TIC)
2. Sanatate si calitatea vietii
3. Mediu
4. Produse si tehnologii inovatoare

Data limita pentru trimiterea lucrarilor este: 15
octombrie 2009.
Cea mai buna lucrare/proiect din fiecare categorie
va fi premiata cu 5.000 de euro. Ceremonia de
decernare a premiilor va avea loc pe 10 decembrie
2009, in prezenta Presedintelui Senatului din
Parlamentul Cehiei.
Informatii detaliate
http://www.innovatingminds.eu
Pentru detalii, persoana de contact:
Marta Stepankova
e-mail: stepankova@compoint .cz
http://www.ceskahlava.cz

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&i
dlnk=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
.html
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#In
fotab1
 Eurobrussels.com
http://www.eurobrussels.com
Stagii de practica la Comisia Uniunii Europene
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship
_en.htm#Infotab1

ştiri europene
România progresează cu sprijinul politicii de coeziune a UE
La doi ani după ce a aderat la Uniunea Europeană, România a făcut progrese substanţiale în punerea în
aplicare a proiectelor susţinute prin fonduri UE structurale şi de coeziune. României i s-a alocat, pentru
perioada bugetară 2007-2013, un total de 19,7 miliarde de euro pentru investiţii regionale în cadrul politicii
de coeziune şi peste 200 de proiecte au fost deja aprobate pentru cofinanţare de către autorităţile
naţionale.
Comisarul european pentru politica regională, Danuta Hübner, a declarat: „România obţine rezultate
concrete la faţa locului mulţumită sprijinului important pe care îl primeşte din partea Uniunii Europene şi
hotărârii autorităţilor naţionale, regionale şi locale de a se concentra asupra priorităţilor care vor aduce
competitivitate, locuri de muncă şi creştere pe termen lung. Mesajul meu pentru România este simplu:
continuaţi în acelaşi fel!”
România a lansat şapte programe operaţionale, finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională şi
Fondul de coeziune. Programele stabilesc priorităţi pentru investiţii în vederea impulsionării sectorului
transporturilor, a competitivităţii economice, a dezvoltării regionale, a mediului înconjurător, pentru
dezvoltarea resurselor umane şi a capacităţii administrative şi pentru asistenţă tehnică. Au fost prezentate
peste 4 000 de proiecte pentru sprijin financiar din partea UE prin aceste programe iar până în luna martie
au fost aprobate 224.
Comisia a primit şi aplicaţii pentru finanţarea a 13 proiecte
majore (costurile totale pentru fiecare proiect depăşesc 25 de
milioane de euro, în cazul programelor legate de mediu, sau 50 de
milioane de euro în alte domenii). Nouă dintre aceste proiecte,
destinate modernizării şi extinderii reţelelor de alimentare cu apă
şi canalizare din mai multe localităţi, au primit aprobare pentru
finanţare, iar Comisia aşteaptă propuneri pentru încă 70 de
proiecte majore în cursul anului 2009.
Înainte de aderarea la UE, în perioada 2000-2006, România a
primit doar puţin peste 2 miliarde de euro prin Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare (ISPA) pentru finanţarea
unor programe de transport şi mediu. Rata de absorbţie pentru
Retele de transport trans-european TENs
aceste fonduri ISPA a crescut cu 50% în 2008 în comparaţie cu
2007. Printre proiectele cofinanţate de UE se numără podul rutier şi de cale ferată peste Dunăre între Vidin,
Bulgaria şi Calafat, România, care facilitează traficul şi comerţul între sud-estul Europei, Turcia şi Europa
centrală (contribuţie ISPA: 70 de milioane de euro).
Punerea în aplicare a programelor şi proiectelor cu sprijin financiar din partea UE necesită sisteme de
gestionare şi control de înaltă calitate. Respectarea legislaţiei UE, de exemplu a normelor privind mediul şi
egalitatea şanselor, este o pre-condiţie a finanţării proiectelor. Înainte de a se face şi alte plăţi în afara
avansurilor, Comisia trebuie să se asigure că sistemele de gestionare şi control respectă normele în
integralitate. Comisia a aprobat deja trei dintre cele cinci rapoarte de evaluare a conformităţii şi se
aşteaptă în curând un aviz în ceea ce priveşte cel de-al patrulea.
În paralel, au avut loc reforme structurale şi administrative, mai ales în sectorul resurselor de apă, prin
instituirea operatorilor regionali, iar sectorul deşeurilor solide este aşteptat să sufere o restructurare
similară în 2009. Punerea în aplicare a politicii „polilor de creştere” este considerată, de asemenea, o
prioritate strategică pentru stimularea dezvoltării.
Drept răspuns la criza economică şi financiară, România va primi în 2009 un avans suplimentar de
lichidităţi în valoare de aproximativ 260 de milioane de euro în cadrul politicii de coeziune, pentru a grăbi
punerea în aplicare a proiectelor. Această sumă aduce totalul avansurilor primite de România de la startul
noii perioade de finanţare pentru politica de coeziune, în 2007, la aproximativ 1,95 miliarde de euro.
Autorităţile române au lansat mai multe iniţiative noi drept răspuns la criză, mai ales de sprijin pentru
IMM-uri şi pentru abordarea problemelor din sectorul transporturilor, precum şi de simplificare a
procedurilor.
În total, României i s-a alocat suma de 19,7 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune pentru
perioada 2007-2013. Ea va primi 9 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER),
6,6 miliarde de euro din Fondul de coeziune, 3,7 miliarde de euro din Fondul social european (FSE) şi 455
milioane de euro pentru cooperare teritorială.În plus, România va beneficia de 8 miliarde de euro din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Sursă: http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Programele Operaţionale (PO) sunt documentele prin
care se realizează implementarea acţiunilor strategice
prevăzute în Cadrul Strategic National de Referinta şi,
implicit, accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale.
Programele
Operaţionale
pentru
Obiectivul
„Convergenţă”:
Proiectele celor şapte Programe Operaţionale au fost
elaborate de către Autorităţile de Management
responsabile (ministerele de linie), sub coordonarea
Autorităţii
pentru
Coordonarea
Instrumentelor
Structurale, în cadrul grupurilor de lucru interinstituţionale şi parteneriale. Ele au fost transmise
oficial spre negociere Comisiei Europene în perioada
ianuarie-februarie 2007, iar în perioada februarie-iunie
2007 programele au fost supuse consultării inter-servicii
în cadrul Comisiei Europene şi discuţiilor tehnice.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă a fost aprobat
de către Comisia Europeană în data de 25 iunie 2007.
Ca urmare a finalizării negocierilor şi a aprobării CSNR,
toate Programele Operaţionale au fost aprobate de
Comisia Europeană.
1. Programul Operaţional Sectorial
Creşterea
Competitivităţii Economice
http://www.fonduri-ue.ro/upload/118785980949.pdf
CE finanţează:
- extinderea capacităţii de producţie;
- modernizarea întreprinderii;
- sprijin financiar pentru accesul instituţiilor publice şi
IMM-urilor la internet şi servicii conexe, precum şi pentru
achiziţionarea de hardware şi software;
- extinderea şi modernizarea reţelelor de transport,
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor.
CINE poate obţine finanţare:
- IMM-urile şi întreprinderile mari;
- autorităţile locale;
- operatorii economici din sectorul energetic;
- furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
2. Programul Operaţional Sectorial Transport
http://www.fonduri-ue.ro/upload/122579346070.pdf
CE finanţează:
- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T,
cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia
mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de
transport, în conformitate cu principiile dezvoltării
durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi
intermodal; - sprijinirea dezvoltării transportului durabil,
prin minimizarea efectelor adverse ale transportului
asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a
sănătăţii umane.
CINE poate obţine fnanţare:
- administraţiile infrastructurii naţionale de transport
(CN ADNR SA, CN Căi Ferate CFR SA);
- administraţiile porturilor şi aeroporturilor;
- Ministerul Transporturilor;
- alţi beneficiari.
3. Programul Operaţional Sectorial Mediu
http://www.fonduri-ue.ro/upload/120342166944.pdf
CE finanţează:
- proiectele care vizează construirea sau reabilitarea
staţiilor de tratare a apei potabile;
- proiectele de extindere sau reabilitare a reţelelor de
distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare;

- proiectele de construcţie sau reabilitare a staţiilor de
epurare;
- proiectele de achiziţionare a vehiculelor de transport
al deşeurilor;
- proiecte de construire a unor facilităţi adecvate
pentru deşeurile periculoase (medicale, provenite din
echipamente tehnice etc);
- proiecte de reabilitare a reţelelor de distribuţie a
apei calde şi a căldurii;
- proiecte de restaurare ecologică a habitatelor şi
speciilor;
- proiecte care susţin biodiversitatea;
- proiecte de infrastructură pentru prevenirea
inundaţiilor şi reducerea consecinţelor acestora;
- proiecte de elaborare a unor hărţi de pericol şi risc al
inundaţiilor şi inclusiv proiectele de informare publică şi
de instruire în domeniul reducerii riscurilor;
- proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre
afectate de eroziune.
CINE poate obţine finanţare:
- autorităţile publice centrale, regionale şi locale;
- companiile regionale de apă;
- administraţiile ariilor protejate;
- Administraţia Naţională “Apele Române”;
- organizaţii non-guvernamentale.
4. Programul Operaţional Regional
http://www.inforegio.ro
CE finanţează:
- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport, educaţională, de sănătate;
- dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri
industriale, logistice, de afaceri, etc);
- reabilitarea siturilor industriale neutilizate şi
pregătirea acestora pentru noi activităţi şi sprijinirea
dezvoltării infrastructurii turistice şi a iniţiativelor
antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltării
oraşelor cu potenţial de creştere economică.
CINE poate obţine finanţare:
- întreprinderi mici şi mijlocii;
- autorităţile publice locale;
- unităţile sanitare şi de asistenţă socială;
- organizaţiile neguvernamentale;
- comunitatea locală.
5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
http://www.fonduri-ue.ro/upload/120342176783.pdf
CE finanţează:
- studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale
administraţiei locale din alte state membre;
- studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma
avansată, precum şi managementul cunoaşterii şi
folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;
- managementul reformei, inclusiv furnizarea de
echipament
pentru
reformarea
structurilor
de
management;
- asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii
privind informatizarea instituţională;
- asistenţă tehnică pentru planurile de formare
profesională;
- training-ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul
receptării bunelor practici;
- studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice
pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.
CINE poate obţine finanţare:
- administraţia centrală şi locală;

- instituţiile de învăţământ superior în parteneriat cu
autorităţile publice locale;
- organizaţiile neguvernamentale.
6. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
http://www.fonduri-ue.ro/upload/120342172163.pdf
CE finanţează:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor
in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate;
- pregătirea de campanii de conştientizare cu privire la
responsabilitatea socială a întreprinderilor şi de
programe ce au ca scop transformarea muncii
nedeclarate în muncă legală;
- implementarea de programe şi noi servicii de sprijin
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum şi
pentru demararea unei afaceri;
- dezvoltarea şi promovarea abilităţilor manageriale
moderne, în special pentru IMM-uri.
CINE poate obţine finanţare:
- şcoli, universităţi, centre de cercetare;
- furnizori acreditaţi de formare profesională;
- camerele de comerţ şi industrie;
- sindicatele şi patronatele;
- IMM-urile.
7. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
http://www.fonduri-ue.ro/upload/120342528499.pdf
CE finanţează:
- asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în
vederea unei coordonări şi implementări eficiente a
instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi

pregătirea pentru următorea perioadă de programare a
instrumentelor structurale;
- asigurarea unei diseminări coordonate la nivel
naţional a mesajelor generale cu privire la instrumentele
structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al
Autorităţii
pentru
Coordonarea
Instrumentelor
Structurale pentru comunicare în linie cu Strategia
Naţională
de
Comunicare
pentru
Instrumentele
Structurale.
CINE poate obţine finanţare:
- Autorităţile de Managament responsabile de
gestionarea Programelor Operaţionale;
- Organismele Intermediare;
- Autoritatea de Certificare şi Plată;
- Autoritatea de Audit.
Programele
Operaţionale
pentru
Obiectivul
Cooperare Teritorială Europeană
http://www.infocooperare.ro:
PO CBC Ungaria-România
PO CBC România-Bulgaria
PO CBC România-Serbia
PO CBC România-Ucraina-Moldova
PO CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
PO CBC Bazinul Mării Negre
PO Spaţiul Sud-Est European
PO INTERREG IVC si Anexe
PO URBACT II (draft) si Anexe
PO INTERACT II 2007-2013
PO ESPON 2013
Mai multe informatii despre programele operationale:
http://www.fonduri-ue.ro/stiri-149

Jose Manuel Durao Barosso: Europa va trece cu bine de criză dacă acţionează în
spiritul european al unităţii
Cea mai mare valoare a Uniunii Europene sunt cetăţenii ei – a subliniat Jose Manuel Durao Barosso,
preşedintele Comisiei Europene la summitul regiunilor şi oraşelor intitulat “Regiuni şi oraşe europene mechanisme de redresare economică” organizat în martie la Praga.
„Suntem într-o situaţie fără precedent: în UE se previzionează o scădere cu 2% a produsului intern brut.
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani volumul comerţul mondial se restrânge. Cea ce înseamnă mai multă
presiune asupra familiilor, muncitorilor, afacerilor din Uniune” – a menţionat preşedintele Comisiei
Europene, subliniind că puterea Uniunii constă în dimensiunea teritorială a Europei. Dacă Uniunea
Europeană acţionează în spiritul coeziunii şi solidarităţii, atunci impactul politicilor Uniunii va fi pozitiv iar
criza nu va avea un efect devastator asupra cetăţenilor Europei.
În opinia lui Jose Manuel Durao Barosso este necesară mobilizarea tuturor instrumentelor de asistenţă
europene în beneficiul statelor membre. Toate statele membre care cer ajutor trebuie ajutate. Banca
Europeană de Investiţii împreună cu Banca Mondială şi BERD au adoptat deja un pachet de ajutor financiar
în valoare de 24,5 miliarde de Euro pentru asistenţa sectorului bancar din Europa Centrală şi de Est.
Totodată, Comisia a propus să ajute statele membre şi regiunile în efortul lor de redresare economică,
accelerând investiţiile în programele din segmentul politicii de coeziune.

Preşedintele Comisiei Europene a ţinut să sublinieze şi faptul că 60% din respondenţii ultimului
Eurobarometru şi-au exprimat dorinţa ca regiunile şi autorităţile locale să aibă un cuvânt mai important de
spus în legătură cu puterea decizională a Uniunii.
Sursă: http://europa.eu

Politica
de
coeziune
suţine
„proiectele verzi” pentru creştere
economică pe termen lung şi crearea
de noi locuri de muncă
Prin politica de coeziune Uniunea Europeană va
investi 105 miliarde de euro în „economia verde” în
perioada 2007-2013
- a anunţat pe 9 martie
Comisarul european pentru politica regională,
Danuta Hübner (foto). Suma, care reprezintă 30%
din bugetul alocat dezvoltării regionale pentru
perioada 2007-2013, oferă o platformă solidă pentru
crearea unor noi locuri de muncă şi regenerarea
economică a oraşelor şi regiunilor.
Suma alocată proiectelor verzi pentru perioada
2007-2013 este aproape de 3 ori mai mare decât
suma alocată pe parcursul anilor 2000-2006. 54 de
miliarde de euro sunt alocate statelor membre
pentru a armoniza legislaţia mediului cu cea din UE.
Pentru
îmbunătăţirea
managementului
apei
potabile şi a depozitării şi reciclării deşeurilor

Uniunea alocă ţărilor membre 28 de miliarde de
euro. România şi Bulgaria doresc ca 45%, respectiv
42% din totalul fondurilor de coeziune să fie investit
în proiecte de mediu.
În
perioada
2007-2013
România are de cheltuit
894.245.223 Euro pe proiecte
integrate pentru regenerarea
zonelor urbane şi rurale,
235.899.966
Euro
pentru
promovarea
biodiversităţii,
2.776.532.160 Euro pentru
managementul apei potabile,
792.840.872
pentru
managementul deşeurilor şi
253.241.727 Euro pentru creşterea eficienţei
energetice.
Sursă:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/369&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en

Carta Urbană Europeană la a doua ediţie
La sesiunea plenară din Strasbourg, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale, organ consultativ al
Consiliului Europei, a adoptat a doua ediţie a Cartei Urbane Europene II - Manifest pentru o nouă
urbanitate. Noul document îl completează şi îl îmbunătăţeşte pe primul, adoptat în 1992, care afirma rolul
dimensiunii urbane în dezvoltarea societăţilor. Prezentând textul manifestului, Myriam Constantin, membră
a Congresului, a arătat că în societatea de azi rolul oraşelor creşte continuu. Manifestul este o invitaţie
adresată autorităţilor locale pentru implementarea unei strategii pe baza principiilor de sustenabilitate,
solidaritate, guvernare etică.
Sursă: http://www.coe.int/t/congress/files/themes/urban-charter/Default_en.asp

Master european în traducere
Crearea reţelei dedicate Masterului european în
traducere (EMT) a constituit tema centrală a unei
conferinţe internaţionale organizate de Comisia
Europeană la Bruxelles, între 16 şi 17 martie 2009.
În cadrul conferinţei
peste
o
sută
de
universităţi
şi
alte
instituţii
implicate
în
procesul de formare a
traducătorilor s-au reunit
pentru a defini criteriile
pe care programele de
formare vor trebui să le
îndeplinească pentru a
obţine o etichetă de calitate comună „EMT”.
Crearea unei reţele va reprezenta punctul culminant
al celor patru ani de lucru consacraţi dezvoltării
proiectului EMT, iniţiat de către Direcţia Generală
Traduceri a Comisiei Europene. Odată constituită,
reţeaua va contribui la promovarea schimbului de
bune practici între universităţile participante şi, în
ultimă
instanţă,
la
îmbunătăţirea
calităţii

învăţământului şi a profesionalismului viitorilor
traducători, precum şi la crearea unei adevărate pieţe
europene de traducători calificaţi.
Un anunţ recent al Comisiei care se referea la o
potenţială penurie de traducători pentru anumite
limbi confirmă necesitatea unui flux constant de
absolvenţi ai instituţiilor de formare a traducătorilor.
Conferinţa EMT din 2009 s-a concentrat în special pe
următoarele aspecte: competenţele-cheie necesare
viitorilor traducători; formarea universitară şi
capacitatea de angajare, în vederea unei cooperări
sporite între universităţile din diferite ţări; criteriile
de admitere în reţeaua EMT; avantajele şi
responsabilităţile
membrilor
reţelei
şi
ale
candidaţilor; activitatea şi organizarea reţelei în
viitor.
Comisia Europeană invită universităţile care
formează traducători profesionişti să se alăture unei
reţele europene de programe de formare de înaltă
calitate. Universităţile care doresc să se alăture
reţelei EMT îşi pot depune candidatura până la data
de 30 aprilie 2009.
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Succesul restructurării sectorului european al zahărului
Programul de restructurare a industriei zahărului din Uniunea Europeană în perioada 2006-2009 a permis
renunţarea la cote de producţie totalizând 5,8 milioane de tone, foarte aproape de obiectivul iniţial de 6
milioane de tone.
La capătul acestui proces de patru ani, componentă esenţială a reformei zahărului din 2006, cota
comunitară pentru zahăr şi izoglucoză a coborât la 14 milioane de tone (dintre care 13,3 milioane de tone
pentru zahăr). Producţia de zahăr a UE este astăzi concentrată în 18 state membre (faţă de 23 înainte de
reformă) care beneficiază de condiţii agronomice favorabile. Dintre acestea, şapte state cu randamente
maxime la zahăr asigură aproape 70 % din producţie. Preţurile pe piaţa internă sunt în scădere, tendinţă
care corespunde obiectivului reformei de a transforma industria europeană a zahărului într-un sector
durabil şi competitiv.
În martie şi octombrie 2008, Comisia a ajuns la concluzia că bazele pieţei de zahăr a UE sunt suficient de
sănătoase şi că nu este necesar să se impună retrageri obligatorii de zahăr pentru actualul an de
comercializare, 2008-2009.
După o primă evaluare pentru anul de comercializare următor (2009-2010), comisarul Mariann Fischer Boel
a conchis că nu va fi nevoie de retrageri preventive nici de această dată.
Sursă: http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Comisia a publicat Raportul general
privind activitatea Uniunii Europene în
2008
Comisia a publicat Raportul general privind
activitatea Uniunii Europene, consacrat evoluţiei
Uniunii în 2008. Printre evenimentele marcante
petrecute în aceste douăsprezece luni, criza
financiară internaţională, schimbările climatice şi
mai multe conflicte internaţionale au făcut obiectul
unei reacţii europene rapide şi eficiente, care a
plasat Uniunea în prim-planul scenei politice
internaţionale. Procesul de ratificare a Tratatului
de la Lisabona, încetinit ca urmare a rezultatului
negativ al referendumului irlandez din primăvară şi
relansat cu ocazia Consiliului European din
decembrie, a constituit evenimentul instituţional al
anului.
Cu ocazia publicării Raportului general 2008,
preşedintele Barroso a afirmat că, „după cincizeci
de ani de existenţă, instituţiile europene şi-au
demonstrat capacitatea de reacţie rapidă în faţa
provocărilor mondiale apărute în 2008. Uniunea
economică şi monetară, care a sărbătorit anul
acesta cea de-a zecea aniversare, a demonstrat
protecţia pe care moneda euro o reprezintă în faţa
unei crize financiare la nivel mondial.”
Raportul general cuprinde activităţile tuturor
instituţiilor şi organismelor Uniunii şi are drept
obiectiv conturarea unei imagini generale a
evenimentelor importante şi tendinţelor esenţiale
care au caracterizat Uniunea Europeană în 2008.
Anul 2008 a fost un an marcat de numeroase
provocări importante, la care statele membre şi
instituţiile au dat răspunsuri comune. Uniunea
Europeană şi-a asumat poziţia de lider în realizarea
unei reforme reale şi complete a sistemului
financiar internaţional. Pentru a contracara
impactul crizei financiare asupra economiilor
europene, au fost adoptate măsuri de urgenţă,
menite să coordoneze reacţiile europene în faţa
acestei crize mondiale. Planul european de
redresare economică, care prevede măsuri pe

termen scurt destinate să stimuleze cererea, are,
de asemenea, drept scop păstrarea locurilor de
muncă şi contribuţia la restabilirea încrederii.În
plus, planul prevede stimulente fiscale rapide,
specifice şi temporare în valoare de aproximativ
200 de miliarde de euro, respectiv 1,5% din
produsul intern brut (PIB) al Uniunii.
De altfel, instituţiile şi-au asumat în 2008
angajamente serioase privind celălalt dosar
important al anului, şi anume definirea unei politici
europene în domeniul energiei, care să ţină seama
de schimbările climatice. Cu ocazia Consiliului
European din decembrie, s-a ajuns la un acord
privind pachetul de măsuri ambiţioase privind
energia şi schimbările climatice, al cărui obiectiv
este de a acorda Uniunii posibilitatea de a-şi reduce
cu cel puţin 20% emisiile de gaze cu efect de seră şi
de a mări la 20% până în 2020 ponderea energiilor
regenerabile în consumul de energie.

Continuarea procesului de ratificare a Tratatului
de la Lisabona a reprezentat o altă evoluţie
importantă în 2008. Irlanda, singurul stat care a
recurs la un referendum, s-a aflat în situaţia de a
constata un vot negativ de 53,4% la referendumul
organizat la 12 iunie.Cu toate acestea, a fost găsită
o soluţie:Uniunea va clarifica, în cadrul unor
declaraţii obligatorii din punct de vedere juridic,

aspectele din tratat care stau la baza îngrijorărilor
exprimate în Irlanda, unde va fi organizat un nou
referendum în cursul anului 2009, înainte de
încheierea mandatului actualei Comisii.
Politica externă a jucat un rol important pe scena
europeană în 2008, de la proiectul Uniunii pentru
Mediterana la parteneriatul estic cu ţările din

Europa de Est, trecând prin dezvoltarea „Sinergiei
Mării Negre”. În plus, rezolvarea conflictului deschis
izbucnit în Georgia şi a problemei securităţii
aprovizionării energetice au devenit priorităţi ale
Uniunii.
Sursă:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Declaraţie comună a Preşedinţiei Consiliului ECOFIN şi a Comisiei privind
acordarea de asistenţă financiară pe termen mediu României
Având în vedere efectele negative ale crizei financiare globale asupra situaţiei economice şi financiare din
România, Preşedinţia Consiliului şi Comisia anunţă disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini România
pentru evitarea riscurilor legate de creşterea presiunilor asupra pieţei şi pentru corectarea sistematică a
dezechilibrelor.
Comisia desfăşoară consultări strânse cu autorităţile
române şi cu FMI pentru elaborarea unui răspuns comun în
vederea ameliorării situaţiei macroeconomice a României şi
a sprijinirii sustenabilităţii balanţei de plăţi, sub forma
unui pachet proactiv de finanţare multilaterală de
siguranţă.
Asistenţa financiară este condiţionată de angajamentul
ferm al autorităţilor române de a implementa un program
de măsuri de sprijin. Este nevoie în mod clar de
mobilizarea tuturor părţilor interesate şi a instrumentelor
de politică în scopul continuării asigurării stabilităţii
macroeconomice şi financiare, precum şi a consolidării şi
sustenabilităţii fiscale. Implementarea condiţiilor de
politică asupra cărora se va cădea de acord în contextul
mecanismului de asistenţă financiară al UE va fi
monitorizată de Comisie în colaborare cu Comitetul economic şi financiar.
Context
Mecanismul de asistenţă financiară introdus prin Regulamentul CE nr. 332/2002 al Consiliului implementează
mecanismul prevăzut în articolul 119 din Tratat, prin care UE poate acorda asistenţă reciprocă statelor membre din
afara zonei euro „în caz de dificultăţi sau în cazul riscului apariţiei unor dificultăţi grave pentru balanţa de plăţi a unui
stat membru, provenind fie dintr-un dezechilibru global al balanţei, fie din natura devizelor de care acesta dispune”.

Sursă: comunicat de presă al Comisiei Europene - Reprezentanţa din România

O carieră în Uniunea Europeană –
alegerea înţeleaptă
Oficiul European pentru Selecţia Personalului
(EPSO) a făcut primii paşi concreţi în sensul
adoptării unor metode de selecţie modernizate,
care vor deveni pe deplin operaţionale în anul care
urmează.
Începând din 4 martie, anunţurile de concurs se
publică pentru prima dată în toate cele 23 de limbi
oficiale. Datorită unui formular de candidatură mai
clar şi asistenţei online acordate pentru
completarea acestuia, procedura devine mult mai
simplă pentru candidaţi. Totodată, din 4 martie
EPSO a lansat o nouă prezentare, mai intuitivă, a
site-ului său Internet, precum şi noua sa marcă şi

logo – sub sloganul „EU career - smart choice” (O
carieră în UE – alegerea înţeleaptă), care pune
accentul pe gama largă de oportunităţi atractive
oferite de instituţiile UE.
În prezent, există o carenţă acută de candidaţi
lingvişti care îşi depun dosarul de candidatură
pentru a lucra ca interpreţi de conferinţă sau ca
traducători, precum şi de candidaţi care să aibă
calificările necesare în mai multe domenii cu
caracter general, informarea cetăţenilor cu privire
la oportunităţile de carieră/profesionale la nivel
european în aceste domenii fiind mai deficitară.
Sursă:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Îmbunătăţirea accesului la internetul de mare viteză - o necesitate pentru
revitalizarea regiunilor rurale din Europa, susţine Comisia Europeană
Conectarea la internetul de mare viteză a populaţiei rurale care nu beneficiază de acest serviciu (30%) ar
trebui să constituie o prioritate pentru realizarea până în 2010 a obiectivului „servicii în bandă largă pentru
toţi”, a declarat pe 3 martie Mariann Fischer Boel, Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare
rurală subliniind că o mai bună conectivitate la Internet reprezintă un instrument puternic pentru
stimularea unei redresări economice rapide. Un bun acces la internet poate reduce gradul de izolare şi spori

competitivitatea fermelor şi societăţilor din mediul rural, în special întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), prin
faptul că oferă acces la pieţe internaţionale şi moduri mai rapide şi mai eficiente de a face afaceri.
„Trebuie să facem tot posibilul pentru ca tehnologiile internet să fie accesibile tuturor cetăţenilor
europeni. Tehnologiile internet contribuie la jumătate din creşterea productivităţii în UE, iar statele
membre ale UE nu îşi pot permite ca zonele lor rurale să fie private de acest potenţial, mai ales în aceste
vremuri de criză economică”, a declarat Viviane Reding, Comisarul pentru societate informaţională şi massmedia.
Deşi, în medie, 93% dintre europeni pot avea acces la o
conexiune internet de mare viteză, în zonele rurale procentul
este de doar 70%, iar în unele ţări (cum ar fi Grecia, Polonia,
Slovacia, Bulgaria şi România), reţelele de internet de mare
viteză în bandă largă deservesc nu mai mult de 50% din
populaţia rurală.
80% din fermele suedeze au deja acces la Internet, o treime
din ele utilizând zilnic internetul (de asemenea, o treime
utilizează internetul pentru a depune cereri de sprijin UE). În
alte regiuni, însă, cum ar fi Toscana (Italia) şi Ungaria, doar un
sfert din fermieri utilizează internetul, ceea ce înseamnă că
este mai greu să se planifice producţia, produsele de piaţă şi
preţurile de acces pe pieţele internaţionale, să se verifice
starea vremii sau să se stabilească acorduri de cooperare cu alţi actori de pe piaţă. Fermierii nu sunt
singurii privaţi de beneficiile oferite de această tehnologie:în întreaga Europă, doar 22,5% din locuitorii
zonelor rurale utilizează servicii de e-guvernare precum depunerea declaraţiilor fiscale, faţă de 32,9% în
zonele urbane. Prin urmare, Comisia face apel la statele membre, la regiuni (inclusiv la autorităţile locale)
să aibă în vedere adaptarea programelor lor de dezvoltare rurală în vederea acordării unei priorităţi
adecvate tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi conectivităţii la internet, în special în cadrul revizuirii
intermediare a planurilor de dezvoltare rurală, care este programată a avea loc în 2010.
Sursă: http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Combaterea
diferenţelor
salarizare între femei şi bărbaţi

de

În luna martie Comisia Europeană a lansat o
campanie la nivelul UE care va contribui la
combaterea diferenţelor de salarizare între femei şi
bărbaţi. În cadrul economiei UE, femeile câştigă în
medie cu 17,4% mai puţin decât bărbaţii. Campania
lansată în contextul Zilei Internaţionale a Femeii, 8
martie, se axează pe conceptul simplu „remunerare
egală pentru o muncă de valoare egală” şi
urmăreşte să mărească sensibilizarea cu privire la
diferenţele de salarizare, la cauzele acestora şi la
modalităţile de a le soluţiona.
„Diferenţele de salarizare între femei şi bărbaţi
au cauze multiple şi necesită soluţii multiple.
Pentru a le combate este necesară o acţiune la

toate nivelurile şi un angajament din partea
tuturor părţilor implicate – de la angajatori,
sindicate şi autorităţile naţionale până la fiecare
dintre cetăţeni. Datorită campaniei pe care o
lansăm, cetăţenii vor înţelege mai bine motivele
pentru care în Europa femeile continuă să câştige
mult mai puţin decât bărbaţii, precum şi care sunt
modalităţile de a soluţiona această problemă”, a
declarat Vladimír Špidla, comisarul UE pentru
egalitatea de şanse. „În contextul economic actual,
egalitatea dintre femei şi bărbaţi este mai
importantă ca niciodată. Putem face faţă acestei
crize numai valorificând potenţialul tuturor
talentelor de care dispunem”, a adăugat comisarul.
Sursă:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Portalul Uniunii Europene dedicat sănătăţii publice este disponibil acum şi în
limba română
Pe 20 martie comisarul european pentru sănătate Androulla Vassiliou a lansat, la Bucureşti, versiunea în
limba română a portalului UE dedicat sănătăţii publice. Portalul a fost construit pe principiul
multifuncţionalităţii - "one stop shop" – şi se adresează persoanelor interesate să afle ce se întâmplă în
Europa în ce priveşte o gamă largă de teme legate de sănătate, atât la nivel european, cât şi naţional.
Odată cu lansarea acestei versiuni, portalul va deveni disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE, la adresa:
http://health.europa.eu.
Vizitatorii portalului UE dedicat sănătăţii vor putea găsi şi cele mai recente ştiri, evenimente şi indicatori
de sănătate la nivel european, pe lângă textele legislative şi publicaţiile relevante pentru domeniul lor de
interes.
Sunt disponibile informaţii şi de la agenţiile europene cu responsabilităţi în domeniu, cum ar fi cele care
se ocupă de maladiile transmisibile, prevenirea consumului de droguri, sănătatea şi siguranţa la locul de

muncă, precum şi de medicamente. O secţiune dedicată statelor membre permite accesul la informaţii din
domeniul sănătăţii şi politicilor relevante desfăşurate de guvernele naţionale. Există şi secţiuni dedicate
organizaţiilor neguvernamentale europene şi organizaţiilor internaţionale, unde se găsesc detalii despre
activitatea desfăşurată de acestea.
Sursă: http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Flash
Acces la internet pe bandă largă şi
comerţ online pentru toate regiunile europene
În data de 2-3 aprilie la Torino, Italia, va avea loc
conferinţa
„Regiunile europene pentru o
conexiune mai bună”
pe tema accesului la
Internet pe bandă largă şi a posibilităţilor de
redresare economică prin comerţul online.
Conferinţa este organizată de regiunea Piemont şi
Comisia Europeană. Planul de redresare economica
a Uniunii a alocat deja 1 miliard de euro din buget
pentru dezvoltarea Internetului pe bandă largă în
statele membre. Autorităţile de management al
fondurilor structurale din acest sector sunt invitate
la această conferinţă.
Sursă:
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/regio
ns4ict.html

Buletine audio online pe teme europene
41 de buletine audio (podcast-uri) pe diferite
teme precum cultura romilor, educaţie si
democraţie,
lupta
împotriva
rasismului,
multilingvismul te aşteaptă pe site-ul Consiliului
Europei http://www.coe.int/podcasts să le descarci
pe propriul calculator sau în alt instrument de
redare audio. Majoritatea materialelor audio sunt în
engleză şi franceză, dar sunt câteva şi in spaniolă,
germană şi bulgară.
Sursă: http://www.coe.int/DefaultEN.asp
Piaţa europeană de comerţ online
comparabilă cu SUA
Valoarea pieţei europene de comerţ online în
2006 a fost estimată la 6 miliarde de euro (o
valoare comparabilă cu valoarea pieţei online a
Statelor Unite ale Americii). 70% din volumul
comerţului online comunitar se desfăşoară în
Anglia, Germania şi Franţa. În 2008 în Anglia 57%

din cetăţeni au comandat pentru uzul lor privat
servicii sau bunuri prin intermediul Internetului. În
ţările care au aderat cel mai recent – Bulgaria şi
România – 3%, respectiv 4% din populaţie a
cumparat bunuri prin intermediul Internetului.
Sursă: http://europa.eu
Europenii - îngrijoraţi de calitatea apei
Potrivit ultimului Eurobarometru, 68% dintre
europeni cred că în privinţa calităţii apei potabile
din ţara lor există o problemă serioasă. Cei mai
îngrijoraţi de calitatea apei sunt grecii, unde 90%
din respondenţi nu sunt muţumiţi de apa potabilă la
care au acces. Mai mult de o treime din cetăţenii
chestionaţi au afirmat că în opinia lor, pe parcursul
ultimilor 5 ani calitatea apei din râuri şi lacuri s-a
deteriorat. 84 din europeni au început să ia măsuri:
97% dintre respondenţii din Cipru şi 57% din cei din
România au spus că şi-au redus consumul de apă.
Sursă:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/446&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en
Începe depunerea candidaturilor pentru
premiul CESE pentru societatea civilă
Pentru a treia oară, Comitetul Economic şi Social
European (CESE) va decerna premiul CESE pentru
societatea civilă organizată. Premiul are ca obiectiv
recompensarea şi încurajarea realizărilor şi a
iniţiativelor concrete care contribuie în mod
semnificativ la promovarea identităţii şi a integrării
europene.
Premiul se adresează organizaţiilor societăţii
civile din cadrul Uniunii Europene. Valoarea sa este
de 20 000 de euro.
Detaliile operaţionale privind premiul, inclusiv
procedurile de solicitare şi selecţionare, se găsesc
la următoarele adrese:
http://eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/info_en
.asp(versiunea în limba engleză)
http://eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/info_fr.
asp(versiunea în limba franceză)
Termenul pentru depunerea candidaturilor este
15 mai 2009.
Sursă:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm
Micro creditele în atenţia Parlamentului
European
Euro-parlamentarul din Ungaria Zsolt Becsey vrea
să faciliteze accesul cetăţenilor europeni cu
venituri mici la micro-credite. Soluţia microcreditelor, elaborată de economistul din Bangladesh
Muhammad Yunus, a devenit o posibilitate reală

pentru cetăţenii ţărilor în curs de dezvoltare, cu
venituri mici, pentru obţinerea de credite cu scopul
iniţierii de micro-afaceri. Zsolt Becsey vrea să pună
în practică acest model pentru a veni în ajutorul
populaţiei cu venituri mici din Europa. Propunerea a
fost supusă la vot miercuri 25 martie.

Sursă:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story
_page/042-52251-082-03-13-90720090320STO52219-2009-23-032009/default_en.htm

adrese utile
Punctul
de
informare
al
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Ministerului

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

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, email: 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

Persoana de contact: Corina Jusca, consultant
marketing
corina.jusca@adetim.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

Direcţii de Dezvoltare Regională în cadrul Consiliilor
Judeţene

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

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

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
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
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

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

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, 87
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Dezvoltare regionala
Cooperare teritoriala
PHARE
Locuinţe
Oportunităţi de angajare
InfoRegional
Lucrări publice
Urbanism si regenerare
urbana
Proiecte de succes
Burse si stagii in UE
Finanţări
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Contact

Directia de Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (MDRL)
Doina DOBRE-LEREANU, Directia de Comunicare, MDRL

Oana IPATI, Directia de Comunicare, MDRL

Reka NYITRAI, Directia de Comunicare, MDRL
Doina DOBRE-LEREANU, Oana IPATI
Directia de Comunicare, MDRL
doina.dobre@mdrl.ro, oana.ipati@mdrl.ro
Tel : 037 211 1461 / 037 211 1460
Fax : 037 211 1513

