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dezvoltare regională 
 

Programul Operational Regional 
finanteazã dezvoltarea infrastructurii 
rutiere, educationale si medicale din 
Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia 

Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile 
BLAGA, a semnat joi, 2 iulie 2009, la Craiova, trei 

contracte de finantare prin Programul Operational Regional. La eveniment au mai participat primarul 
municipiului Craiova, Antonie SOLOMON, presedintele Consiliului Judetean Dolj, Ion PRIOTEASA si directorul 
Agentiei de Dezvoltare Regionalã Sud Vest Oltenia, Marilena BOGHEANU. 

Ministrul Vasile Blaga a subliniat importanta implementãrii unor proiecte ce acoperã domenii diverse si 
care contribuie la cresterea calitãtii vietii locuitorilor din zonã. De asemenea, a precizat cã este nevoie de 
foarte multã seriozitate din partea autoritãtilor publice locale pentru a demara procedurile de achizitie, 
astfel încât lucrãrile sã înceapã cât mai repede.  

„Prin semnarea acestor trei proiecte, MDRL se aproprie de 1 
miliard de euro fonduri nerambursabile contractate anul acesta. 
Procesul nu se va opri aici, pânã la sfârsitul anului eu cred cã 
vom semna contracte în valoare de 2 miliarde de euro”, a 
declarat ministrul Vasile BLAGA. 

Proiectele vizeazã îmbunãtãtirea infrastructurii rutiere, a celei 
educationale si a celei de sãnãtate si au o valoare totalã de 
58.068.172,36 lei (14.842.083,48 euro): 

Reabilitarea si modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea – 
Cârna (Dunãreni), judetul Dolj 

Durata de implementare: 31 luni. 
Obiectivul proiectului este îmbunãtãtirea accesibilitãtii Regiunii Sud Vest Oltenia spre si în interiorul tãrii 

si a mobilitãtii populatiei, bunurilor si serviciilor în vederea stimulãrii dezvoltãrii economice durabile a 
regiunii prin reabilitarea si modernizarea a 26,790 km drum judetean. 

Valoarea totalã: 45.495.006,62 lei (11.665.386,31 euro). 
Reabilitare si modernizare Colegiul National Elena Cuza din municipiul Craiova 
Durata de implementare: 37 luni. 
Obiectivul proiectului constã în îmbunãtãtirea conditiilor de educatie si cazare a elevilor si profesorilor 

din cadrul Colegiului National „Elena Cuza” prin modernizarea unei clãdiri, dotarea cu echipamente 
didactice si IT moderne a 8 sãli de clasã, modernizarea si re-compartimentarea a 5 dormitoare, 
modernizarea si dotarea unei sãli de sport si reabilitarea unui cãmin/internat pentru elevi.  

Valoarea totalã: 10.338.312,48 lei (2.650.849,35 euro). 
Dezvoltarea ambulatoriului Drãgãsani 
Durata de implementare: 21 luni 
Obiectivul proiectului este îmbunãtãtirea calitãtii 

infrastructurii serviciilor de asistentã medicalã ambulatorie 
din Municipiul Drãgãsani, prin crearea unui ambulatoriu 
integrat al Spitalului Municipal Costache Nicolescu. Astfel, 
vor fi modernizate cabinetele ambulatoriului spitalului cu o 
suprafatã de 570 mp, 6 cabinete de consultatii vor fi dotate 
si echipate, urmând ca 70.000 locuitori sã beneficieze de 
servicii medicale de calitate în ambulatoriu.  

Valoarea totalã: 2.234.853,26 lei (525.847,82 euro). 
 

Focşani: proiecte de infrastructurã educationalã si de restaurare a 
patrimoniului cultural 

Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Rãzvan MURGEANU, a semnat pe 3 iunie 
la Focsani, douã contracte de finantare prin Programul Operational Regional: Modernizare, extindere si 
dotare Centrul Scolar pentru educatie incluzivã Mihãlceni si Drumul de glorie al armatei române în 
primul rãzboi mondial, în valoare de 2.187.309,89 lei (560.848,68 euro), respectiv 21.214.265,34 lei 
(5.439.555,22 euro). 

“Contractele semnate astãzi sunt foarte importante pentru cã oferã un exemplu si o alternativã la 
proiectele de infrastructurã depuse în cadrul Axei 2 în numãr foarte mare. Suntem bucurosi cã beneficiarii 
din Vrancea au înteles importanta dezvoltãrii unor proiecte de infrastructurã socialã si educationalã sau a 



celor de restaurare si valorificare a patrimoniului cultural-istoric” a declarat secretarul de stat Rãzvan 
MURGEANU (foto). 

Proiectul Modernizare, extindere si dotare Centrul Scolar pentru educatie incluzivã Mihãlceni va fi 
implementat timp de 20 de luni si îsi propune modernizarea spatiilor de învãtãmânt si a internatului scolar 
din Mihãlceni, îmbunãtãtirea eficientei energetice în unitatea de învãtãmânt, dotarea a 9 sãli de clasã, 2 
cabinete de terapie specificã, 2 ateliere de specialitate si a unei 
sãli de sport.  

Al doilea proiect, Drumul de glorie al armatei române în 
primul rãzboi mondial va fi implementat timp de 44 de luni. El 
vizeazã restaurarea, reabilitarea si conservarea mausoleelor din 
Focsani, Mãrãsesti, Mãrãsti, Soveja. În urma investitiei, cele 4 
mausolee si 5 monumente istorice care se aflã pe traseul 
drumului de glorie al armatei române din timpul primului rãzboi 
mondial, vor fi introduse într-un circuit turistic de interes 
regional, national si international, lucru ce va conduce la 
cresterea atractivitãtii monumentelor istorice prin diversificarea 
produselor si serviciilor turistice.  

 
Ploieşti: noi proiecte pentru infrastructura rutieră  
Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Rãzvan MURGEANU, a semnat pe 2 iunie, 

la Ploiesti, douã contracte de finantare prin Programul Operational Regional: Reabilitarea si 
modernizarea retelei de strãzi urbane, Oras Mizil si Reabilitare DJ101G Tãtãrani (DJ 101D) – Brazi – 
Tinosu – Sirna – Habud – Crivãtu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judetul Prahova, km 24+020 – km 
30+120, judetul Dâmbovita în valoare de 10.503.848,27 lei (2.471.493,71 euro), respectiv 45.802.088,03 
lei (10.776.961,89 euro). Alãturi de Rãzvan MURGEANU au mai fost prezenti Mircea COSMA, presedintele CJ 
Prahova, Emil PROSCAN, primarul orasului Mizil si Liviu MUSAT, directorul ADR Sud Muntenia. 

“Considerãm acest contract semnat astãzi un nou pariu câstigat pentru comunitatea localã si pentru cele 
douã judete. Echipa care a reusit sa aducã banii europeni are parte de toate felicitãrile noastre dar în 
acelasi timp are o si mai mare responsabilitate pe umeri, anume aceea a finalizãrii acestui drum. Suntem 
alãturi de dumneavoastrã pentru a vã asigura de întregul nostru sprijin si mai ales pentru a transmite un 
mesaj coerent de parteneriat în absorbtia fondurilor gestionate prin POR” a declarat secretarul de stat 
Rãzvan MURGEANU. 

Proiectul Reabilitarea si modernizarea retelei de strãzi urbane, Oras Mizil va fi implementat timp de 
26 de luni si îsi propune îmbunãtãtirea accesibilitãtii orasului Mizil si cresterea mobilitãtii populatiei, a 
bunurilor si a serviciilor, în vederea stimulãrii dezvoltãrii economice durabile prin modernizarea strãzilor 
Democratiei, Cuza Vodã, 13 Decembrie, Tudor Vladimirescu, B-dul Gãrii, I.L. Caragiale, Valea Jiului, Stefan 

cel Mare, Matei Basarab, General Praporgescu.  
Al doilea proiect, Reabilitare DJ101G Tãtãrani (DJ 

101D) – Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – Crivãtu (DN 1A) 
km 0+000 – km 24+020, judetul Prahova, km 24+020 – 
km 30+120, judetul Dâmbovita va fi implementat în 
parteneriat de CJ Prahova si CJ Dâmbovita timp de 24 de 
luni. Proiectul vizeazã îmbunãtãtirea accesibilitãtii zonei 
intens populate (peste 33.000 locuitori) prin 
îmbunãtãtirea conexiunii dintre drumurile nationale DN 
1A Bucuresti – Buftea – Ploiesti si DN 1 sector Ploiesti – 
Bucuresti. Prin reabilitarea acestui drum se va facilita 
transportul de marfã dintre Ploiesti si Târgoviste si dintre 
Bucuresti si Târgoviste via Ploiesti. Deasemenea, 
traficului de pe DN 1, prin comunele Bârcãnesti – Brazi –
Sirna –Tinosu – Cornesti, va fi decongestionat. 

 

cooperare teritorială europeană 
 
Dezvoltare si cooperare durabilã în zona Dunãrii 
Iulian Matache, secretar de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, a participat luni, 29 iunie 

a.c., la Forumul international al Dunãrii care a avut loc la Linz, organizat de guvernul provinciei federale 
a Landului Oberosterreich în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene si Internationale al Austriei. La 
eveniment au participat de asemenea Michael Spindelegger, ministrul afacerilor europene si internationale 



al Austriei, Gordan Jandrokovic, ministrul croat al afacerilor externe, Danuta Hubner, comisar european 
pentru politicã regionalã si Erhard Busek, coordonator al Consiliului Regional de Cooperare. 

Forumul având ca temã Building a sustainable future for the Danube region, organizat în relatie cu cea 
de a 19-a Conferintã a sefilor de guvern ai regiunilor membre ale Comunitãtii de lucru a 
statelor/regiunilor dunãrene (ARGE Donaulander), a fost dedicat promovãrii initiativelor pentru 
dezvoltarea economicã durabilã si pentru consolidarea cooperãrii în regiune prin elaborarea unei Strategii a 
Uniunii Europene pentru regiunea Dunãrii.  

Partea românã, reprezentatã de dl. Iulian Matache (foto), a 
sustinut intensificarea implicãrii Uniunii Europene în cooperarea 
din zonã prin demararea acestui nou proiect european pentru 
Dunãre, luându-se în considerare, într-o abordare strategicã 
integratã, aspecte legate de transport, mediu, economie, 
comert, turism, inovare, educatie, culturã, social.  

“Îmi exprim convingerea cã aceastã declaratie politicã, prin 
care ne exprimãm solidaritatea în sustinerea creãrii unei 
Strategii a Uniunii Europene pentru regiunea Dunãrii si întãrirea 
rolului ei în urmãtoarea perioadã de programare va contribui la 
luarea unei decizii adecvate privind viitorul dezvoltãrii durabile a bazinului dunãrean" a declarat secretarul 
de stat Iulian Matache. 

Elaborarea unei Strategii a Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii este în acord cu Concluziile 
Consiliului European din iunie 2009, prin care Comisia Europeanã este invitatã sã elaboreze, pânã la sfârsitul 
anului 2010, un document integrat care sã vizeze relansarea economicã, socialã si culturalã a regiunii 
Dunãrii. Pentru aceasta, în perioada imediat urmãtoare, Comisia Europeanã va initia procedura de 
consultare publicã cu statele riverane, precum si cu ceilalti actori institutionali implicati – autoritãtile 
administrativ-teritoriale, societatea civilã, mediul stiintific si academic – pentru identificarea si evaluarea 
necesitãtilor zonei si a ariilor de cooperare, precum si pentru asigurarea continuitãtii cu programele si 
proiectele deja existente în regiune. 

 
Primul apel de propuneri de proiecte pentru 

Programul Operational Comun „Marea Neagrã 2007-
2013” 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de Autoritate 
Comunã de Management pentru Programul Operational Comun „Marea 
Neagrã 2007-2013”, anuntã deschiderea primului apel de propuneri de 
proiecte cu termen de depunere 12 octombrie 2009, ora localã 16.00. 

În cadrul acestui apel vor fi finantate proiecte de cooperare 
transfrontalierã în domeniile dezvoltãrii economice durabile, turismului, protectiei naturii si a mediului 
înconjurãtor, precum si al cooperãrii culturale, domenii corespunzãtoare celor trei prioritãti ale 
programului.    

Sunt disponibile fonduri ENPI (Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat) în valoare de 3.642.506 
EURO, iar Turcia participã cu fonduri IPA (Instrumentul de Asistentã pentru Pre-aderare) în valoare de 
1.488.223 EURO. Cofinantarea Uniunii Europene se ridicã 
la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile la nivel de 
proiect.  

Aria eligibilã a programului cuprinde 10 state (România, 
Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Republica 
Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia). În România sunt 
eligibile cele 6 judete din regiunea Sud-Est, respectiv: 
Brãila, Buzãu, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea.  

Solicitanti eligibili pentru acest program sunt: autoritãti 
publice centrale, autoritãti publice locale, organisme de 
drept public (conform definitiei Autoritãtii Contractante 
din OUG 34/2006, ex: agentii de dezvoltare regionalã, 
structuri asociative ale autoritãtilor locale, universitãti 
de stat, institute nationale de cercetare etc.), organizatii 
non-profit (ONG-uri, camere de comert, universitãti si institute de cercetare, organisme de management ale 
euroregiunilor), grupãri europene de cooperare teritorialã.  

Propunerile de proiecte trebuie elaborate si implementate în comun de parteneriate care cuprind cel 
putin un partener din statele membre UE (România, Bulgaria, Grecia) si unul din statele partenere 
(Armenia, Azerbaijan, Georgia, Rep. Moldova, Rusia si Ucraina). Partenerii din Turcia pot participa numai în 



proiecte tripartite, având cel putin un partener dintr-un stat membru UE si unul dintr-un stat partener. 
Numãrul recomandat de parteneri este între 3 si 10.  

Propunerile de proiecte trebuie redactate în limba englezã. Acestea pot fi transmise personal, prin postã 
sau curier pânã la data de 12 octombrie 2009 la sediul Autoritãtii Comune de Management, Ministerul 
Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Directia Cooperare Teritorialã Internationalã, Bulevardul Libertãtii, nr. 
12, sector 5, 040129, Bucuresti.  

Mai multe informatii despre Programul Operational Comun de Cooperare „Marea Neagrã 2007-2013” si 
despre primul apel de propuneri de proiecte pot fi gãsite la urmãtoarea adresã: http://www.blacksea-
cbc.net/index.php?page=DOCUMENTS_GUIDELINES. 

 
Programul România – Ucraina – Republica Moldova 

2007-2013 a lansat primul apel de propuneri de 
proiecte 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de Autoritate 
Comunã de Management, lanseazã în data de 1 iulie 2009, primul apel 

de propuneri de proiecte pentru Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-
2013. Valoarea pusã la dispozitia potentialilor beneficiari în cadrul acestui apel este de 30 milioane euro, 
pentru primele douã prioritãti ale programului: 

Cãtre o economie mai competitivã a zonei de frontierã  
Mediu si pregãtirea pentru situatii de urgentã 
si de 5 milioane de euro pentru cea de a treia prioritate:  
Cooperare de tipul people to people 
Potentialii beneficiari sunt invitati sã transmitã, pânã la data de 28 octombrie 2009, propuneri de 

proiecte pentru primele douã prioritãti ale programului si pânã la data de 28 septembrie 2009 pentru cea de 
a treia prioritate cãtre Secretariatul Tehnic Comun al programului: Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalierã Suceava, Strada Humorului nr. 961 C, România.  

Potentialii beneficiari ai acestui apel de propuneri de proiecte al Programului RO-UA-MD sunt: persoane 
juridice non-profit de tipul: autoritãti publice locale, organizatii non-guvernamentale, operatori din 
sectorul public având sediul în aria programului (România – judetele Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati si 
Tulcea, Ucraina – oblasturile Odessa si Chernivetska, Republica Moldova – întreg teritoriul). 

Proiectele aprobate în urma acestui apel de propuneri de proiecte vor avea ca rezultate crearea de 
parteneriate între comunitãtile de pe o parte si cealaltã a granitei, implementarea unor proiecte care sã 
aducã beneficii locuitorilor din zona de frontierã.  

Pachetul documentelor necesare poate fi descãrcat de la adresa www.ro-ua-md.net. 
Detalii suplimentare privind programul pot fi gãsite 

pe site-urile: www.ro-ua-md.net , 
www.infocooperare.ro  si www.mdrl.ro . 

Pentru orice informatii suplimentare referitoare la 
primul apel de propuneri de proiecte, vã rugãm sã 
contactati:  

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 
Suceava 

Calea Humorului, 961 C, etaj 2, 727525, România 
E-mail: office@brctsuceava.ro 
Telefon: +40 230 530 049 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 

Iasi  
Str. Sãrãrie nr. 171 A, 700451, România 
Tel: +40 232 270 646 
E-mail: office@brctiasi.ro 
Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013: 
În România, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin Directia Cooperare Teritorialã 

Internationalã, îndeplineste rolul de Autoritate Comunã de Management pentru Programul Operational 
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 având responsabilitatea gestionãrii programului si 
sprijinirii potentialilor beneficiari.  

Obiectivul general al programului Ro-UA-MD este acela de a îmbunãtãti situatia economicã , socialã si cea 
a mediului înconjurãtor în aria programului , în contextul unor granite sigure, prin intensificarea contactelor 
dintre partenerii de pe fiecare parte a granitei.  

Aria de cooperare: 
- în România, judetele: Suceava, Botosani, Iasi, Vaslui, Galati si Tulcea, 

http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=DOCUMENTS_GUIDELINES
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- în Ucraina, oblasturile: Odessa si Chernivetska, 
- în Republica Moldova, întreg teritoriul. 
Regiuni adiacente 
- în România, judetul Brãila;  
- în Ucraina, oblasturile Ivano-Frankivska si Vinniytska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska si 12 

raioane ale oblastului Ternopilska.  
Bugetul programului este de 138,1 milioane euro pentru perioada 2007-2013. 
 
Pachetul informativ cu privire la programele de cooperare teritorialã europeanã poate fi accesat la adresa 

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/pachet_informativ_cte/pachet_informativ.htm .  
 

Forumuri pentru identificarea partenerilor şi 
seminarii de informare pentru potenţialii beneficiari 

Autoritatea Comună de Management a Programului Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova, cu sprijinul Secretariatului Tehnic 
Comun al Programului din cadrul BRCT Suceava şi BRCT Iaşi, organizează 
în luna iulie a.c. o serie de evenimente în sprijinul potenţialilor 

beneficiari. 
Astfel, în prima parte a lunii iulie vor avea loc la Galaţi şi la Suceava două forumuri la care sunt invitaţi 

să participe potenţiali beneficiari din România, Ucraina şi Republica Moldova, care vor avea posibilitatea 
să afle informaţii legate de primul apel pentru proiecte, modalitatea de pregătire a proiectelor, dar şi de a 
intra în contact cu organizaţii similare de pe cealaltă parte a graniţei. Detalii privind cele două evenimente, 
agenda şi formularul de înscriere sunt disponibile pe site-
ul programului, www.ro-ua-md.net. 

De asemenea, în partea a doua a lunii iulie vor fi 
organizate în judeţele aflate în aria eligibilă a 
Programului seminarii de informare privind primul apel 
pentru propuneri de proiecte, în cadrul cărora 
reprezentanţii Autorităţii Comune de management şi ai 
Secretariatului tehnic al Programului vor prezenta 
oportunităţile de finanţare prin acest program, condiţiile 
de participare şi criteriile de eligibilitate, şi se vor afla la 
dispoziţia participanţilor pentru a raspunde la întrebări 
privind programul. Calendarul evenimentelor este 
disponibil pe site-ul programului, împreună cu agenda şi 
datele de contact. 

http://www.ro-ua-
md.net/index.php?page=HOME&language=1 

 
Punctul de Contact ESPON din România în sprijinul 

implementării Programului ESPON 2013 
Punctul de Contact ESPON din România, al cărui rol va fi îndeplinit de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi prin Centrul Universitar de 
Geografie Umană si de Amenajarea Teritoriului „Teritorii Inovante - 
Gestiune Regionalã si Interactiune Spatială” – CUGUAT TIGRIS, a fost 
lansat pe data de 18 iunie 2009, la Iasi, în cadrul unui eveniment la care 
au participat reprezentanti ai universitătilor, institutiilor de cercetare, 

autoritătilor publice centrale si locale, tineri practicieni si doctoranzi.  
Prezent la evenimentul de lansare, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ioan 

Andreica, a subliniat rolul important asumat si jucat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi în dubla 
sa calitate: cea de Punct de Contact ESPON pentru România si partener în proiecte ESPON. De asemenea, a 
apreciat că prin rolul foarte important pe care il va avea universitatea în analiza studiilor, se va crea o 
strânsă colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei în vederea promovării si valorificării 
studiilor si rezultatelor cercetărilor teritoriale în procesul de fundamentare a politicilor nationale.  

Rectorul Universitătii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, prof. dr. Vasile Isan, a felicitat echipa CUGUAT – 
TIGRIS pentru performantele sale si pentru recunoasterea muncii lor, exprimându-si speranta că prin 
colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Punctul de Contact ESPON va putea să aducă 
valoare adăugată participării României la Programul ESPON 2013.  

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/pachet_informativ_cte/pachet_informativ.htm
http://www.ro-ua-md.net
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Reprezentantii MDRL si ai Punctului de Contact ESPON au prezentat prioritătile programului ESPON si 
calendarul estimat al viitoarelor licitatii care vor avea loc în cadrul programului, precum si activitătile si 
rolul Punctului de Contact ESPON în România.  

Partea a doua a evenimentului a fost dedicată unei dezbateri privind modalitătile de valorificare a 
rezultatelor studiilor ESPON în procesul de elaborare a politicilor europene si nationale precum si de 
monitorizare si evaluare a impactului teritorial al acestora.  

Principalele concluzii formulate în urma evenimentului au fost:  
- Necesitatea valorificării studiilor ESPON la nivel national prin adaptarea acestora la contextul national si 

local pentru o mai bună utilizare în fundamentarea politicilor;  
- Importanta observatoarelor teritoriale care să vină în sprijinul factorilor de decizie la nivel national si 

local cu date si informatii detaliate si aprofundate.  
ESPON 2013 – Reteaua europeanã de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale este un program 

operational în cadrul Obiectivului Cooperare 
Teritorialã Europeanã al Politicii de Coeziune a 
Uniunii Europene, prin care este finantatã 
cercetarea teritoriului european. Programul ESPON 
2013 este finantat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionalã si prin contributia tuturor 
statelor membre ale UE si a statelor partenere: 
Norvegia, Elvetia, Islanda si Liechtenstein. 

Scopul Programului ESPON 2013 este de a sprijini 
formularea politicii care vizează coeziunea si 
dezvoltarea armonioasa a teritoriului european prin 
(1) furnizarea de informatii, statistici, analize si 
scenarii comparabile privind dinamica teritoriului, 
precum si prin (2) evidentierea capitalului 
teritoriului si potentialului de dezvoltare a 
regiunilor si teritoriilor de dimensiuni mai mari, 
contribuind, astfel, la cresterea competitivitătii, 
intensificarea cooperării teritoriale si dezvoltarea 
durabilă si echilibrată a teritoriului european.  

Surse de informare: 
www.espon.eu 
www.mdrl.ro  - Sectiunea ESPON 
www.infocooperare.ro  - INFO ESPON  
 
 
Oportunităţi de angajare în cadrul Unităţii de coordonare a Programului ESPON 

2013 
Unitatea de Coordonare ESPON a Programului ESPON 2013 din Luxemburg este în căutarea unui expert 

financiar – legislaţie şi a unui expert debutant pentru a se alătura echipei multinaţionale de implementare 
a Programului ESPON 2013. 

Termenul limită de transmitere a documentelor este 8 iulie 2009, ora 16.00 CET. 
Pentru mai multe informaţii referitoare la posturile vacante (profilul candidatului, atribuţiile principale, 

calificări, procedura de înscriere şi selecţie, condiţii de participare, etc.) vă rugăm să accesaţi site-ul 
Programului ESPON 2013 www.espon.eu sau: 

http://www.espon.eu/mmp/online/website/functions/vacancies/2489/index_EN.html 
 

URBACT II: seminar pentru al doilea apel de proiecte 
pentru crearea a 12 Reţele tematice şi a 3 Grupuri de 
lucru 

Programul URBACT II a lansat, în data de 16 iunie 2009, un apel de 
proiecte pentru crearea a 12 Reţele tematice şi a 3 grupuri de lucru, în 
valoare de aproximativ 9 420 000 Euro, care să vizeze ambele axe 
prioritare ale Programului URBACT II:  

- 1. Oraşe, promotoare ale creşterii economice şi ocupării forţei de 
muncă 

- 2. Oraşe atractive şi unite.  
Potenţialii beneficiari ai acestui apel de proiecte al Programului URBACT II sunt:  
-  Oraşele (în sensul larg); 

http://www.espon.eu
http://www.mdrl.ro
http://www.infocooperare.ro
http://www.espon.eu
http://www.espon.eu/mmp/online/website/functions/vacancies/2489/index_EN.html


- Regiuni şi state membre, relevante în domeniul dezvoltării urbane; 
- Universităţi şi centre de cercetare relevante în domeniul dezvoltării urbane.  
Beneficiarii trebuie să fie instituţii publice sau organisme publice echivalente (pentru axele prioritare 1 şi 

2), iar participarea AM POS/ AM POR în proiecte, constituie un avantaj în procesul de selecţie al acestora. 
Proiectele aprobate în urma acestui apel de proiecte vor avea ca rezultate stimularea schimburilor de 

experienţă între oraşe şi alţi actori urbani, capitalizarea cunoştinţelor şi a diseminării bunelor practici în 
domeniul dezvoltării urbane integrate şi durabile. Prin înfiinţarea Grupurilor Locale de Sprijin, realizarea 
Planurilor Locale de Acţiune şi prin intermediul reţelelor transnaţionale, proiectele vor avea impact asupra 
politicilor locale şi vor crea o legătură cu Programele Operaţionale Sectoriale şi Programul Operaţional 
Regional.  

Acest Apel de proiecte are drept scop sprijinirea oraşelor europene pentru a face faţă la 2 mari provocări: 
- criza economică şi consecinţele acesteia; 
- schimbările climatice şi impactul acestora.  
Pentru aceasta, propunerile de proiecte trebuie să se adreseze uneia din cele 16 teme prioritare ale 

acestui Apel.  
Procedura de selectie este urmãtoarea: proiectele se depun de catre Partenerii Lider de proiect la 

Secretariatul Tehnic Comun de la Paris, Franta si are douã etape:  
- Etapa 1: transmiterea declaraţiilor de interes, aprobarea lor de către un Organism de Evaluare 

Independent (externalizat) şi selecţia acestora de către Comitetul de Monitorizare;  
- Etapa 2: completarea aplicaţiilor finale (etapa de implementare a proiectului) şi selecţia acestora de 

către Comitetul de Monitorizare. 
Potenţialii beneficiari sunt invitaţi să transmită propuneri pentru crearea reţelelor tematice şi/sau a 

grupurilor de lucru. Propunerile vor fi transmise Secretariatului URBACT, până la data de 25 septembrie 
2009, în atenţia Secretariatului Tehnic URBACT II (Franţa), Délégation Interministérielle à la Ville, 194 
avenue du Président Wilson 93217 Saint 
Denis la Plaine CEDEX. 

Pachetul documentelor necesare poate 
fi descărcat de la adresa 
http://urbact.eu/news-open-
calls/urbact-news-events/single-
news/article/2nd-call-for-proposals-for-
the-creation-of-thematic-networks-and-
working-groups-now-
open.html?tx_ttnews[backPid]=46&cHash
=c1f49a049d . 

În acest context, Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale si Locuintei, prin Directia 
Cooperare Teritoriala Internationala 
organizeazã în data de 9 iulie a.c., între 
orele 9.30-15.30, la sediul sãu din Str. 
Apolodor nr. 17, Sala de consiliu, un 
seminar de informare pentru prezentarea 
noului apel de proiecte URBACT II, cãtre 
potentialii beneficiari ai Programului 
(institutii publice sau organisme publice 
echivalente din rândul oraselor, regiunilor, statelor membre, universitãtilor si centrelor de cercetare). 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: 
Roxana RACOVIŢĂ JALOVA, Manager de program, Email:roxana.racovita@mdlpl.ro 
Tel:  0372 2111 456, 0749 196 330. 
Adi OSIAC, Ofiţer implementare, Email: adi.osiac@mdlpl.ro 
Tel:  0372 2111 456, 0749 196 380. 
Alte detalii pot fi găsite pe site-urile www.urbact.eu, www.infocooperare.ro şi www.mdrl.ro. 
------------------------ 
În România, Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţelor, prin Direcţia Cooperare Teritorială 

Internaţională, îndeplineşte rolul de Autoritate Naţională pentru PO URBACT II, având responsabilitatea 
promovării programului la nivel naţional şi sprijinirii potenţialilor beneficiari din România. 

Obiectivul general al programului URBACT II este satisfacerea necesarului de informaţii pentru 
eficientizarea politicilor de dezvoltare urbană durabilă, prin care toate regiunile europene sunt 
ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanţe de dezvoltare. 

Aria de cooperare: întreg teritoriul UE (27 State Membre), 2 State partenere cu  statut special: Norvegia 
si Elveţia; Statele candidate la aderarea la UE vor fi considerate partenere în funcţie de interesul exprimat 
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(Statele IPA, cu finanţare IPA); Alte state vecine UE, care îşi exprimă oficial interesul de a participa în 
program (cu finanţare proprie). 

Bugetul programului (unic pentru 27 state membre/7 ani): 68,89 mil euro. 
Pachetul  informativ cu privire la  programele de cooperare teritorială europeană poate fi accesat la: 

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/pachet_informativ_cte/pachet_informativ.htm. 
 
Cheltuieli eligibile în cadrul programului URBACT 
A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 354 din 27 mai 2009, Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea 
proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II.  

Acest act normativ reglementează categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în proiectele finanţate în 
cadrul Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II.  

Sunt considerate eligibile cheltuielile privind coordonarea proiectului, plata persoanelor angajate pentru 
implementarea proiectului, organizarea evenimentelor, cazarea şi transportul personalului, comunicarea şi 
diseminarea informaţiilor, achitarea serviciilor furnizate de expertiza externă, cele ocazionate de 
achiziţionarea echipamentelor IT, precum şi cele privind Grupurile locale de sprijin şi cele efectuate de 
Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale Sectoriale şi ale Programului Operaţional 
Regional din România, care au calitate de parteneri asociaţi în proiecte URBACT II 

Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor URBACT II, se vor respecta 
reglementările prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.  

 
Lansarea primului apel de propuneri de proiecte 

pentru Programul Operational Comun ENPI CBC 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de 
Autoritate Nationalã pentru Programul Operational Comun ENPI CBC 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, anuntã lansarea la 16 
iunie 2009 a primului apel de propuneri de proiecte.  

În cadrul acestui apel vor fi finantate programe de cooperare 
transfrontalierã în domeniile dezvoltãrii economice durabile, 
turismului, dezvoltãrii resurselor umane, educatiei, cooperãrii 

culturale si în domeniul inovãrii, respectiv în domeniul protectiei naturii si a mediului înconjurãtor.  
Solicitantii eligibili sunt administratiile publice locale si asociatii ale acestora, asociatii microregionale si 

institutiile aflate în subordinea acestora, organizatii non-profit (biserici, fundatii, asociatii, organisme 
publice, societãti de interes public), institutii de învãtãmânt, camere de comert, administratii ale parcurilor 
naturale, agentii de ocupare a fortei de muncã etc. În cadrul proiectelor trebuie sã participe în calitate de 
partener cel putin o organizatie din Ucraina si una din cele trei State Membre UE (Ungaria, Slovacia sau 
România) situate în aria eligibilã a programului.  

Aria eligibilã a programului cuprinde douã judete din Ungaria (Szabolcs-Szatmár-Bereg si Borsod-Abaúj-

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/pachet_informativ_cte/pachet_informativ.htm


Zemplén), douã regiuni din Slovacia (Košice si Prešov), trei judete din România (Satu Mare, Maramures si 
Suceava) si trei regiuni din Ucraina (Zakarpatska, Ivano-Frankivska si Chernivetska).  

Proiectele trebuie depuse exclusiv la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, de la Budapesta. (VÁTI, 
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.), pânã la 22 septembrie 2009, ora 14.00 (ora Europei Centrale – 
Ungaria/Slovacia). Proiectele vor fi depuse în cadrul unei proceduri deschise, evaluarea desfãsurându-se 
într-o singurã etapã.  

Proiectele vor fi finantate prin Instrumentul European de Vecinãtate si Parteneriat (ENPI) si din 
contributia celor trei state membre ale Uniunii Europene iar în cadrul prezentului apel de propuneri de 
proiecte sunt disponibile fonduri ENPI în valoare de 13.333.333 euro. 

Detalii suplimentare referitoare la programul aprobat de Comisia Europeanã prin Decizia CE nr. 
5146/2008, din 23 septembrie 2008, sau la prezentul apel de propuneri de proiecte, inclusiv documentatia 
aferentã acestuia, puteti gãsi pe paginile de internet: www.huskroua-cbc.net  si 
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_externe/hu_sk_ro_uk/index.htm  sau de la 
urmãtoarea adresã de email: robert.costetchi@mdrl.ro. 

 
A treia reuniune a Comitetului Comun de 

Monitorizare 
Programul de Cooperare Transfrontalierã România – Bulgaria 2007-

2013 a organizat, în data de 23 iunie a.c., la Vidin, Bulgaria, a treia 
reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare (CCM). Scopul reuniunii a 
fost aprobarea unor documente importante pentru implementarea 
programului, printre care si Raportul Anual de Implementare pentru 
anul 2008 care va fi ulterior transmis Comisiei Europene. 

Presedintia CCM este asiguratã anul acesta, conform procedurii de functionare a Comitetului, de cãtre 
partea bulgarã, reprezentatã la Vidin prin dna Dimana SADONKOVA - Adjunctul Sefului Autoritãtii Nationale 
din Bulgaria. Domnul Paul ZAI, consilier al ministrului în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si 
Locuintei, a asigurat vice-presedintia reuniunii. Din partea Comisiei Europene, a fost prezentã la eveniment 
Nathalie VERSCHELDE, DG REGIO.  

„Comitetul Comun de Monitorizare functioneazã deja cu succes de peste un an de zile, timp în care 
membrii sãi au sprijinit implementarea acestui Program prin adoptarea rapidã a unor decizii importante. 
Toate acestea au fost posibile doar printr-o strânsã colaborare între reprezentantii celor douã tãri. Cu 
aceastã ocazie as dori sã multumesc tuturor pentru atitudinea proactivã care este o dovadã de implicare în 
bunul mers al programului, inclusiv prin mobilizarea tuturor potentialilor beneficiari pentru a crea 
parteneriate si a dezvolta 
proiecte finantabile din 
programul România-Bulgaria”, a 
declarat Paul Zai.  

În cadrul acestei întâlniri, a fost 
prezentat raportul privind 
progresele înregistrate în 
implementarea programului (apel 
de proiecte, seminarii, masuri de 
informare, descrierea sistemului 
de management si control) si au 
fost aprobate urmãtoarele 
documente:  

- Raportul Anual de 
Implementare (aferent anului 
2008),  

- metodologia pentru 
generarea de proiecte strategice,  

- al doilea corrigendum la Pachetul Aplicantului pentru apelul deschis pânã la data de 30 aprilie 2010.  
Raportul Anual de Implementare, aferent anului 2008, este un document solicitat prin regulamentele 

instrumentelor structurale tuturor programelor finantate din acestea, pentru fiecare an de implementare. 
Raportul contine informatii privind progresul Programului România-Bulgaria, respectiv situatia proiectelor 
depuse în cursul anului 2008, mãsurile de informare pentru potentialii aplicanti si mãsuri de promovare a 
programului, progresul înregistrat pe fiecare axa în parte. 

Metodologia pentru generarea de proiecte strategice are în vedere stabilirea unor domenii prioritare ale 
programului pentru care se pot dezvolta idei de proiecte cu specificul unui proiect strategic. De asemenea, 
a fost aprobat un format standard care se va depune intr-o primã etapã pentru dezvoltarea ulterioarã a unui 
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proiect strategic. Metodologia mai prevede si un calendar pentru colectarea, dezbaterea si aprobarea 
ideilor de proiecte strategice, elaborarea unui ghid specific acestui tip de proiecte, precum si evaluarea si 
selectia aplicatiilor depuse de cãtre un subcomitet al Comitetului Comun de Monitorizare.  

Al doilea corrigendum la Pachetul Solicitantului prevede o simplificare a procesului de depunere a 
proiectelor (ex. documentele privind situatia financiarã vor fi solicitate în faza de contractare si nu la 
depunerea proiectului), simplificarea privind procesul de elaborare a aplicatiilor si de evaluare a 
propunerilor de proiecte depuse (ex. se va oferi un model standard de studiu de trafic valabil la nivelul 
programului, criteriile complexe de evaluare vor fi simplificate pentru a accentua importanta impactului 
transfrontalier al proiectului), cresterea coerentei Ghidului Solicitantului, prin abordarea temelor care au 
fãcut subiectul clarificãrilor în cursul apelurilor de proiecte.  

Conform regulamentelor europene privind instrumentele structurale, Comitetul Comun de Monitorizare 
are rolul de a superviza Programul si de a asigura calitatea si eficacitatea implementãrii programului si a 
proiectelor din cadrul lui. Comitetul a fost înfiintat si este alcãtuit din reprezentanti la nivel national, 
regional si local ai celor douã state.  

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ 
 

proiecte PHARE 
 

 

Finalizarea proiectului de colectare selectivã a deseurilor si transport
în microregiunea Gilãu, judetul Cluj 
Consiliul Local al comunei Gilãu, împreunã cu partenerii Consiliul Local Floresti, Consiliul

Local Cãpusu Mare si Consiliul Local Mãguri-Rãcãtãu anuntã finalizarea implementãrii
„Proiectului de colectare selectivã a deseurilor si transport în microregiunea Gilãu, jud.
Cluj” cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin Programul Phare 2005
Coeziune Economicã si Socialã „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. 
În cadrul proiectului care a avut ca scop îmbunãtãtirea calitãtii si cresterea capacitãtii

de colectare a deseurilor din comuna Gilãu si 3 comune învecinate (Floresti, Cãpusu Mare,
Mãguri-Rãcãtãu) s-au achizitionat 9000 pubele pentru deseurile menajere, câte una
pentru fiecare gospodãrie, 215 containere pentru colectare selectivã, la fiecare 100 de
gospodãrii câte 3 containere pentru plastic, hârtie si textile si 3 autogunoiere care vor
asigura transferul deseurilor la viitoarea statie de transfer. 25 de persoane vor fi angajate
în urma acestui proiect în serviciul public de salubrizare. Populatia din zonã a fost
informatã despre implementarea proiectului prin intermediul a 500 de afise si 9000 de
brosuri care explicã necesitarea si importanta colectãrii selective.  
În urma implementãrii proiectului, se preconizeazã o crestere a cantitãtii de deseuri

colectate în regiune la peste 8500 de tone fatã de 6063 de tone, cât se colecteazã în
prezent.  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=954 
 
Îti pasã de naturã? Colectezi selectiv! 
Primãria Orasului Flamanzi anuntã lansarea proiectului „Sistem eficient de gestionare a

deseurilor în orasul Flãmânzi si în comunele Frumusica, Copãlãu, Prãjeni si Cosula".
Proiectul este finantat în cadrul Programului PHARE CES 2006/018-147.04.01.04.01.07,
,,Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu", având o valoare de 1.193.837,70 EUR.  
 
Sub îndemnul ,,Îti pasã de naturã! Colectezi selectiv!", pe toatã durata de implementare

a proiectului, între 19.09.2008 si 18.10 2009, Primãria Orasului Flãmânzi va organiza mai
multe evenimente care au ca scop informarea publicului cu privire la mãsurile ce vor fi
luate în cadrul proiectului, stadiul lucrãrilor, beneficiile pe care proiectul le va aduce
populatiei, precum si modul în care populatia poate veni în întâmpinarea acestui proiect.  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=953 
 

 

Sântana si Elek la finalul proiectului de cooperare transfrontalierã
cultural artisticã si sportivã 
Localitãtile Sântana, jud.Arad si Elek (Aletea), jud.Bekes deruleazã în aceastã perioadã

proiectul: “Cooperare transfrontalierã la nivelul localitãtilor Sântana si Elek prin
realizarea de actiuni cultural artistice si sportive”, proiect finantat de Uniunea
Europeanã si Guvernul României prin Programul de Cooperare Transfrontalierã România
– Ungaria Phare CBC /INTERREG III A 2004-2006. 
Vineri, 12 iunie a.c., a avut loc conferinta finalã a proiectului transfrontalier pe care

Primãria Sântana l-a derulat împreunã cu partenerul din orasul maghiar Elek (Aletea).  
La eveniment au luat parte oficialitãti locale, responsabilii de proiect din aceste

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=954
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=953


localitãti, persoanele implicate în buna desfãsurare a acestuia precum si reprezentantii
presei. O conferintã similarã a avut loc si în orasul maghiar Elek, cu o zi înainte. La
ambele conferinte, vorbitorii au subliniat faptul cã obiectivele proiectului au fost atinse
cu succes si cã, pe viitor, s-au conturat câteva posibilitãti de colaborare prin noi proiecte
între comunitãtile din Sântana, Elek si localitãtile învecinate acestora.  
Proiectul „Cooperare transfrontalierã la nivelul localitãtilor Sântana si Elek prin

realizarea de actiuni cultural-artistice si sportive” a fost demarat la 19 august 2008 si va
fi finalizat la 18 iunie 2009. Obiectivele sale generale au fost dezvoltarea de actiuni
cultural-sportive si educationale între localitãtile Sântana si Elek, respectiv judetele Arad
si Bekes, menite sã încurajeze si sã promoveze o cooperare transfrontalierã comunã,
activã si durabilã, care sã apropie reprezentantii ambelor comunitãti.  
Urmare a implementãrii proiectului, pe lângã relatiile de colaborare si parteneriat,

orasul Sântana a beneficiat si de dotãri materiale în sfera culturalã si sportivã proprie.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=952 
 
Convietuiri culturale si identitare 
Liceul de Artã „Sabin Drãgoi” din Arad anuntã finalizarea proiectului „Convietuiri

culturale si identitare”. In acest sens, a organizat miercuri, 17 iunie a.c., o conferintã de
presã în Sala Festivã a Liceului de Artã „Sabin Dragoi”, Bd. Revolutiei nr.20.  
Scopul acestui proiect a fost de a initia si aprofunda dialogul intercultural între tinerii din

cele douã tãri vecine, Romania si Ungaria, utilizând universalitatea limbajului artistic. In
implementarea proiectului, alãturi de liceul arãdean, au fost implicati si Liceul de artã si
Scoala de muzicã „Bella Bartok” Bekescsaba, Filarmonica de Stat Arad si Centrul Cultural
Judetean Arad, în calitate de parteneri, respectiv Casa de Culturã „Jozsef Attila” si scoala
de muzicã Battonya si Directia judeteanã pentru Culte, Culturã si Patrimoniu Arad, în
calitate de asociati.  
Principalele activitati derulate in timpul proiectului au fost:  
- organizarea si derularea a sapte concerte corale comune sustinute în urmãtoarele

localitãti: Dorobanti, Simand, Chisineu Cris, Ineu, Battonya, Gyula si Mehkerek. Corul a
fost constituit din 42 de persoane (40 de elevi si douã profesoare dirijor)  
- organizarea si derularea unei tabere comune de creatie, care s-a derulat în zona

localitãtii Moneasa, unde au participat 20 de persoane (17 elevi si 3 profesori de
specialitate). Lucrãrile realizate de elevi au fost expuse în sapte localitãti: Arad,
Dorobanti, Chisineu Cris, Ineu, Battonya, Gyula si Mehkerek. 
Proiectul a fost finantat de Uniunea Europeanã, prin programul PHARE CBC 2006 RO-HU

/ Interreg III A, cu suma de 49.250 EURO, din care 5.080 EURO a reprezentat cofinatare
din partea beneficiarului. Proiectul s-a derulat în perioada 19 august 2008 – 18 iunie 2009. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=950 
 

 

Cooperare transfrontalierã si schimb de bune practici în domeniul
dezvoltãrii locale, reabilitãrii infrastructurii rutiere si managementului
frontierei 
 Consiliul Local al Comunei Stãnilesti, judetul Vaslui, implementeazã proiectul

“Cooperare transfrontalierã si schimb de bune practici în domeniul dezvoltãrii locale,
reabilitãrii infrastructurii rutiere si managementului frontierei – ROMDEL” finantat prin
PHARE CBC 2005, Programul de Vecinãtate România - Republica Moldova 2004-2006 ce
se va finaliza la 31 iulie 2009. 
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul dezvoltãrii sociale si

economice a comunitãtilor rurale din zona de granitã a Judetului Vaslui (România) si
Raionului Hâncesti (Republica Moldova) prin crearea unei proceduri de consultare si
cooperare transfrontalierã între autoritãtile publice locale si prin implementarea
mãsurilor comune relevante cu impact pe ambele pãrti ale granitei.  
Pânã la acest moment a fost creat un grup de lucru transfrontalier alcãtuit din

reprezentanti ai Beneficiarului si ai partenerilor din proiect, respectiv Consiliul
Districtului Hâncesti (Republica Moldova), Consiliul Judetean Vaslui (România) si
Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontierã (România). Pe parcursul a 6 sedinte de
consultãri, membrii grupului de lucru elaboreazã o strategie de dezvoltare
transfrontalierã pentru Hâncesti-Vaslui, pe termen scurt si mediu care va contine
informatii despre contextul social si economic, analiza SWOT, principalele probleme
comune identificate la cele douã pãrti, directii de dezvoltare comunã, prioritãti pentru
proiecte de investitii transfrontalierã etc. De asemenea, la 01.10.2008, au fost demarate
lucrãrile de executie a 4,2 km de drum comunal DC32 km. 8+070 – km. 12+270 Pogãnesti-
Chersãcosu, reabilitat cu beton asfaltic, care va permite finalizarea unui drum de acces
secundar cãtre Vama Albita de aproape 10 km si va elimina obligativitatea trecerii prin
orasul Husi. Pânã la aceastã datã, lucrãrile de poduri si podete sunt executate în
proportie de 90% iar lucrãrile la infrastructura drumului în proportie de 80%. 

http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=952
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=950


>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=948 
 
Informare despre patrimoniul cultural în judetele Satu Mare si
Transcarpatia - Ucraina 
Muzeul Judetean Satu Mare a organizat în data de 29 iunie 2009, în localitãtile Halmeu si

Turt, în cadrul proiectului Phare România – Ucraina 2006 - Ro2006/018-449.01.02.02,
seminariile „Informare despre patrimoniul cultural, prezentarea valorilor
patrimoniale locale” în care au fost prezentate obiectivele de patrimoniu, legislatia si
politicile din domeniu din judetele Satu Mare si Transcarpatia – Ucraina. La manifestare
sunt invitati reprezentanti ai autoritãtilor locale, ai bisericii, specialisti din domeniu,
precum si toti cei care sunt preocupati de problemele patrimoniului cultural. 
Informatii si date suplimentare se pot procura de la secretariatul Muzeului Judetean Satu

Mare. Tel.: 0261-737-526 sau direct de la asistent proiect Horvat Liuba telefon 0740-880-
003. 
 

 

Cooperare între serviciile publice din zona transfrontalierã româno-
sârbã pentru stabilirea cadrului transfrontalier de prevenire si
interventie în caz de inundatii 
Consiliul Judetean Timis anuntã lansarea proiectului intitulat „Cooperare între

serviciile publice din zona transfrontalierã româno – sârbã pentru stabilirea cadrului
transfrontalier de prevenire si interventie în caz de inundatii” finantat prin contractul
de grant RO 2006/018-448.01.01.01 în cadrul Programului de Vecinãtate România –
Serbia 2004 – 2006, Prioritatea 1, Mãsura 1.2.”Cooperarea între serviciile publice
locale”. Evenimentul a avut loc în data de 26 Iunie 2009, la Consiliului Judetean Timis din
Timisoara. 
Consiliul Judetean Timis, în calitate de beneficiar al contractului de grant are drept

partener transfrontalier în cadrul acestui proiect Municipalitatea din Secanj, districtul
Banatul Central, Serbia. Durata proiectului este de 14 luni, având drept termen de
finalizare data de 16.11.2009.  
Obiectivul general este de îmbunãtãtire a capacitãtii operationale de interventie a

serviciilor publice cu atributii în domeniu din regiunea frontierei comune româno-sârbe în
caz de inundatii, cu scopul prevenirii, reducerii si înlãturãrii efectelor dezastrelor
naturale.  
Implementarea proiectului va avea drept rezultate: cresterea eficientei si operativitãtii

de interventie în cazul situatiilor de urgentã, mai ales în caz de inundatii a institutiilor
abilitate, îmbunãtãtirea capacitãtii de cooperare si ajutor reciproc între cele douã tãri
vecine în caz de dezastre precum si, în general, cresterea gradului de securitate al
populatiei în zona transfrontalierã expusã riscului la inundatii.  
În acest scop, se vor achizitiona echipamente de interventie specifice, conform unui

necesar stabilit de comun acord între beneficiar si partener.  
Bugetul total eligibil al proiectului este de 326.890 Euro, din care Autoritatea

Contractantã finanteazã 293.890 Euro, reprezentând 89,9% din costul total eligibil iar
contributia proprie a beneficiarului este de 33.000 Euro.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=961 
 
Finalizarea proiectului Centrul de afaceri transfrontalier „Danubius” 
Consiliul Judetean Giurgiu, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul Centrul de

afaceri transfrontalier „Danubius”, în parteneriat cu Centrul pentru sprijin în afaceri
pentru IMM- uri– Ruse, Bulgaria. 
Proiectul, finantat de Uniunea Europeanã prin Programul de Cooperare Transfrontalierã

România – Bulgaria – Phare, CBC 2005, a avut un buget total de 389.850 Euro, din care
349.850 EURO fonduri europene si 40.000 EURO contributia Consiliului Judetean Giurgiu.  
Obiectivul general al proiectul a fost dezvoltarea infrastructurii de afaceri a regiunii

transfrontaliere Giurgiu - Ruse, prin înfiintarea Centrului de afaceri transfrontalier
„Danubius”, care sã conducã la o dezvoltare economicã durabilã si la o coerentã
intensificatã în regiunea de granitã.  
Proiectul s-a adresat reprezentantilor mediului de afaceri si reprezentantilor autoritãtilor

publice locale din judetul Giurgiu, România si din districtul Ruse, Bulgaria. 
Principalele activitãti ale proiectului au fost: 

 Amenajarea spatiului destinat functionãrii Centrului de afaceri transfrontalier
„Danubius”;  

 Dotarea Centrului de afaceri transfrontalier „Danubius”;  
 Realizarea portalului: www.afaceri.giurgiu-ruse.ro;  
 Selectarea si angajarea personalului Centrului de afaceri transfrontalier

„Danubius”;  
 Conferinte de presã la finalul proiectului, în cele douã tãri.  

http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=948
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=961
http://www.afaceri.giurgiu-ruse.ro


Proiectul s-a desfãsurat pe o perioadã de 22 luni.  
Rezultatele obtinute prin implementarea acestui proiect sunt: 

 înfiintarea centrului de afaceri transfrontalier „Danubius;  
 Portalul centrului: www.afaceri.giurgiu-ruse.ro;  
 Bibliotecã dotatã cu materiale de specialitate editate si online, precum si

serviciu online de legislatie românã si europeanã;  
 Bazã de date cu datele de contact si profilul de activitate al întreprinzãtorilor

din judetul Giurgiu, România si districtul Ruse, Bulgaria, autoritãtile publice
locale si ONG-urile care sprijinã mediul antreprenorial transfrontalier, cu
posibilitatea de înregistrare online a factorilor interesati;  

 Infrastructurã de afaceri la nivel institutional si informational între cele douã
regiuni;  

 Capacitate crescutã de dezvoltare a afacerilor transfrontaliere.  
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=960 
 

 

Finalizarea proiectului „Turism Verde în Carpatii Transfrontalieri” 
Proiectul „Turism Verde în Carpatii Transfrontalieri” derulat de Municipiul Baia Mare,

având ca parteneri Consiliul Local Baia Sprie, Consiliul Local Strâmtura (Ucraina), Consiliul
Local Apsa de Jos (Ucraina) si asociat de proiect Serviciul Salvamont al Consiliului
Judetean Maramures, vizeazã dezvoltarea sustenabilã a sectorului turistic din zona
Maramures - Teaciv. Proiectul RO 2005/017 – 539.01.01.09 este finantat prin Programul
de Vecinătate România – Ucraina 2004 – 2006, Phare CBC 2005. 

Aflat pe „ultimii metri” de implementare, proiectul a realizat reabilitarea a 124 km de
trasee turistice din zona Baia Mare si Baia Sprie.  

Astfel, au fost refãcute marcajele turistice de pe 14 trasee montane, s-au instalat
bãnci în locurile de popas, adãposturi în zonele frecvent circulate de turisti, plãci de
documentare la capetele traseelor, platforme „belvedere” în locatiile cu panorame
deosebite si multe alte lucrãri specifice turismului montan (curãtarea izvoarelor,
amenajarea de vetre pentru foc, instalarea de podete peste cursurile de apã etc.)  

O hartã actualizatã vã fi disponibilã de sãptãmâna viitoare la sediul primãriei Baia Mare
sau la sediul Salvamont, pentru a îndrepta pasii turistilor spre comorile naturale ascunse
în muntii nostri.  

>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=959 
 

 

locuinţe 
 

Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 309 
locuinte în iunie 2009 

Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 309 unitãti locative în iunie 
2009. Apartamentele au fost finalizate în cadrul Programului de constructii 
Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, în urmãtoarele judete: 

Vâlcea, orasul Râmnicu Vâlcea, Cartier Ostroveni (tronson 2) – 18 unitãti 
locative;  

Harghita, orasul Bãile Tusnad, Strada Brazilor – 16 unitãti locative;  
Hunedoara, Cãlan, Strada Independentei – 60 de unitãti locative;  
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Cartier Ostroveni (tronson 5) – 

18 unitãti locative;  
Arad, orasul Ineu, Strada Rahovei, nr. 2 – 64 de unitãti 

locative;  
Brãila, oras Brãila, cartier Brãilita – 16 unitãti locative;  
Constanta, orasul Mangalia, Strada Oituz – 16 unitãti 

locative;  
Galati, orasul Galati, Cartier Siret – 41 de unitãti locative;  
Neamt, orasul Roman, Strada Vasile Lupu etapa II – 40 de 

unitãti locative;  
Vâlcea, orasul Horezu, Strada Eroilor nr. 11 – 20 de 

unitãti locative.  
La acestea se adaugã 40 de locuinte finalizate în cadrul 

Programului pilot de constructii utilizând tehnologii noi, în judetul Maramures, localitatea Baia Sprie (20) si 
în judetul Harghita, localitatea Borsec (20). 

De la începutul anului 2009, Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 1107 unitãti locative.  

 

http://www.afaceri.giurgiu-ruse.ro
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=960
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=959


Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, se adreseazã tinerilor care nu îsi 
permit sã cumpere un apartament sau sã închirieze o locuintã de pe piata liberã. Blocurile au 3-4 etaje si 
sunt împartite în garsoniere si apartamente cu 2 sau 3 camere.  

Blocurile construite de ANL în cadrul Programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii 
sunt în garantie pe o perioadã de 2 ani si orice problemã semnalatã de locatari în aceastã perioadã este 
rezolvatã de firmele de constructii cu care sunt încheiate contractele.  

Dupã finalizare, Agentia Nationalã pentru Locuinte predã locuintele primãriilor, urmând ca acestea sã le 
repartizeze tinerilor care îndeplinesc conditiile pentru a putea primi o casã.  

Locuintele se acordã tinerilor cu vârsta între 18 si 35 de ani, care nu au un apartament în proprietate sau 
cãrora nu le-a fost repartizatã o locuintã prin acest program. De asemenea, solicitantii trebuie sã fie 
încadrati cu contract de muncã si sã-si desfãsoare activitatea în localitatea respectivã. 

 

lucrări publice 
 

19 obiective în 13 judete, receptionate în luna iunie 2009 
Compania Natională de Investitii a finalizat, în luna iunie 2009, în cadrul 

programului „Constructii săli de sport", 14 săli de sport în 11 judete, săli ce 
garantează accesul la facilităti moderne de practicare a sporturilor, în acord cu 
principiile, normele si standardele europene. 

Din cele 14 săli de sport receptionate în luna iunie, 6 săli de sport de tip 1 (săli 
de sport scolare cu nivel de practică competitională locală, cu teren de handbal 
si 150 de locuri în gradene) au fost construite în judetele Covasna (1 sală), 

Mehedinti (1 sală), Sălaj (1 sală), Suceava (1 sală), Timis (1 sală), Tulcea (1 sală) si 8 săli de sport de tip 2 
(săli de educatie fizică scolară) au fost construite în judetele Bihor (1 sală), Bistrita Năsăud (1 sală), 
Botosani (1 sală), Covasna (1 sală), Sălaj (1 sală), Suceava (1 sală), Mures (1 sală) si Vrancea (1 sală).  

Alte două obiective de investitii au fost finalizate în judetele Alba (biserica reformata din Cetatea 
Aiudului) si Sălaj (clădirea Primăriei – sat Mesesenii de Jos), în cadrul programului „Interventii în primă 
urgentă la constructii vulnerabile si care prezint pericol public”. 

În cadrul „Programului pilot privind realizarea experimental "in situ", în perioada 2008-2010 a unor 
sectoare de drumuri de interes local clasate, prin utilizarea de materiale si tehnologii noi, 
agrementate tehnic” au fost finalizate trei obiective în următoarele judete: Mures (drum experimental), 
Satu Mare (drum experimental) si Sălaj (drum experimental). 

Compania Natională de Investitii va finaliza în anul 2009, 111 săli de sport aflate în executie si va initia 
procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, urmate de începerea efectivă a lucrărilor pentru alte 
obiective noi de investitii, în limita fondurilor alocate cu această destinatie. 

 
Consolidarea si modernizarea sediului Facultãtii de Pompieri a Academiei de 

Politie „Al. I. Cuza”, municipiul Bucuresti 
La sfârsitul lunii iunie a avut loc Receptia la terminarea lucrãrilor la sediul Facultãtii de Pompieri a 

Academiei de Politie „Al. I. Cuza” din municipiul Bucuresti, lãrgindu-se astfel lista de obiective la care 
lucrãrile de consolidare si modernizare au fost finalizate în 
cadrul „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul 
producerii calamitãtiilor naturale si pregãtirea pentru 
situatii de urgentã – Componenta B: Reducerea riscului 
seismic” la un numãr de 8 obiective pentru care riscul 
producerii unor pierderi materiale si de vieti omenesti a fost 
diminuat considerabil. 

Sediul Facultãtii de Pompieri a Academiei de Politie „Al.I 
Cuza” face parte din categoria constructiilor din domeniul 
educatiei, cu o pondere de 36% din totalul obiectivelor 
cuprinse în cadrul Proiectului.  

Clãdirea este amenajatã pentru urmãtoarele functiuni:  
 învãtãmânt (sãli de clasã, laboratoare, 

bibliotecã); prin restructurarea si modernizarea spatiilor existente se asigurã cuprinderea 
simultanã a cca. 470 studenti,  

 cazare, spatii pentru masã si prepararea hranei, 
 spatii medicale, grupuri sanitare organizate distinct pentru diferite tipuri de activitãti si 

utilizatori,  
 spatii tehnice (centralã termicã proprie, statie de hidrofor). 



Clãdirea facultãtii de pompieri a fost proiectatã în anii 1966-1967 si a fost construitã în perioada 1969-
1972.  

La proiectarea consolidãrii structurii de rezistentã a constructiei s-au avut în vedere toate mãsurile 
necesare pentru o bunã conformare seismicã, asa cum sunt acestea stipulate în normativele tehnice în 
vigoare, precum si în Expertiza Tehnicã.  

Pentru atingerea valoriilor minime acceptate de normativele în vigoare, a gradelor de asigurare seismicã, 
s-au prevãzut urmãtoarele lucrãri de consolidare:  

 consolidarea peretiilor structurali prin cãmãsuire cu plase din otel beton si beton torcretat,  
 demolarea peretilor de compartimentare executati fãrã fundatii si refacerea lor din materiale 

usoare, dupã prevederea unor grinzi de fundatie,  
 refacerea finisajelor si instalatiilor în zonele de interventie,  
 realizarea uneri curti de luminã la subsol, pe fatada nord, pentru asigurarea accesului direct la 

cenrala termicã si a suprafetelor de detentã la explozie. 
Lucrãrile au avut ca obiectiv principal îmbunãtãtirea comportãrii structurii în ansamblul ei, scopul 

prioritar fiind punerea în sigurantã a clãdirii prin consolidarea structurii de rezistentã si limitarea 
degradãrilor la actiunea cutremurelor. Cu aceastã ocazie, s-au executat si lucrãri importante de 
modernizare pentru asigurarea functionalitãtii integrale a obiectivului, prin refacerea unor finisaje, 
reabilitarea termicã prin aplicarea unui termosistem de fatadã si refacerea integralã a izolatiilor terasei.  

Valoarea totalã a investitiei la momentul receptiei lucrãrilor de consolidare a fost de 4.874.397 lei.  
Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate 

de Administrator de Proiect si coordonator al lucrãrilor de consolidare si modernizare, prin strânsa 
colaborare cu beneficiarii acestui obiectiv de investitie – Ministerul Administratiei si Internelor si Academia 
de Politie „Al. I. Cuza”, a realizat o lucrare de foarte bunã calitate care contribuie la cresterea gradului de 
sigurantã a obiectivului în cazul producerii unor seisme majore. 

 
Compania Natională de Investitii a receptionat 20 de obiective din 14 judete în 

luna mai 2009 
Compania Natională de Investitii a finalizat în luna mai 2009, în cadrul "Programului Constructii săli de 

sport", un total de 19 săli de sport din 14 judete, săli ce garantează accesul la facilităti moderne de 
practicare a sporturilor, în acord cu principiile, normele si standardele europene. 

Din cele 19 săli de sport receptionate în luna mai, 1 
sală de sport de tip B (50 de locuri) a fost construită în 
judetul Călărasi, 14 săli de sport de tip 1 (săli de sport 
scolare cu nivel de practică competitională locală, cu 
teren de handbal si 150 de locuri în gradene) au fost 
construite în judetele Bihor (1 sală), Brasov (2 săli), 
Caras Severin (1 sală), Constanta (2 săli), Covasna (1 
sală), Giurgiu (1 sală), Gorj (1 sală), Hunedoara (1 sală), 
Mures (1 sală), Olt (1 sală), Satu Mare (2 săli) si 4 săli de 
sport tip 2 (săli de educatie fizică scolară) au fost 
construite în judetele Constanta (1 sală), Ialomita (2 
săli) si Timis (1 sală).  

În cadrul Programul pilot privind realizarea 
experimental "in situ", în perioada 2008-2010, a 
unor sectoare de drumuri de interes local clasate, 
prin utilizarea de materiale si tehnologii noi, 

agrementate tehnic a fost finalizat un obiectiv în localitatea Ozun, Judetul Covasna. 
Compania Natională de Investitii va finaliza în anul 2009, 111 săli de sport aflate în executie si va initia 

procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, urmate de începerea efectivă a lucrărilor pentru alte 
obiective noi de investitii, în limita fondurilor alocate cu această destinatie. 

 

inforegional 
 

ADR Nord-Est 
http://www.adrnordest.ro 
A aparut nr. 18 din 

Buletinul informativ 'Info 
Nord-Est'  

Buletinul 'Info Nord-Est' este 
editat trimestrial de catre ADR 
Nord-Est intr-un numar de 2.000 
de exemplare tiparite. In 
sectiunea Bibiloteca / Publicatii / 
Buletin Informativ Regional puteti 
gasi varianta electronica a 

acestuia, inclusiv un insert 
dedicat Centrului Europe Direct 
Nord-Est. 

http://www.adrnordest.ro/new
s.php 

 
 

http://www.adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/new


ADR Sud-Est 
http://www.adrse.ro 
Sesiune de informare 

privind rezultatul cercetarii 
elaborate in cadrul 
proiectului KOLISOON  

In data de 18 iunie 2009 a avut 
loc sesiunea de informare privind 
caracteristicile prototipului de 
detectare automata a bacteriei E-
coli in apele reziduale. ADR Sud-
Est este partenera in proiectul 
Kolisoon finantat in cadrul 
programului LIFE (cod proiect: 
LIFE06 ENV/IT/235). 

Perioada de implementare a 
proiectului este 01.12.2006 – 
30.09.2009. 

Bugetul total este de 
597.345,69 EUR, din care bugetul 
alocat ADR SE este de 37.614,78 
EUR. Contributia proprie a 
beneficiarului este 50% din costul 
total. 

Parteneri in proiect: ISRIM Scarl 
Terni Italia (partenerul lider), 
TAM SpA Italia, EUROCEI Spania, 
ADR SE Romania. 

Titlul proiectului Kolisoon: O 
metoda noua automatizata pentru 
analiza bacteriei Escherichia coli 
in afluentii apei reziduale. 

Principalul obiectiv al 
proiectului Kolisoon este 
construirea unui sistem automat 
on-line de detectare rapida a 
bacteriei E-coli precum si 
diseminarea acestei noi abordari 
stiintifice. 

Mai multe informatii despre 
proiect: 

http://www.adrse.ro/proiect_K
OLISOON.aspx 

 
ADR S-V Oltenia 
http://www.adroltenia.ro 
 

 
 
 

ADR SUD-Muntenia 
http://www.adrmuntenia.ro 
Campanie de informare 

pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale 

În perioada 19 mai – 18 iunie, 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a 
organizat în judeţele regiunii o 
serie de seminarii de informare şi 
instruire privind oportunităţile de 
finanţare din REGIO (Programul 
Operaţional Regional 2007 – 
2013). Domeniile ce au făcut 
obiectul informării potenţialilor 
beneficiari din regiunea Sud 
Muntenia au vizat Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”: Domeniul major de 
intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de 
sănătate”; DMI 3.2 „Reabilitarea/ 
modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”; DMI 3.4 
„Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea, echiparea 
infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”.  

La această amplă acţiune 
demarată de ADR Sud Muntenia în 
judeţele regiunii au participat 
peste 400 de persoane, 
reprezentanti ai autorităţilor 
locale, ai unităţilor şcolare şi 
sanitare şi ONG-uri. Scopul 
organizării acestei campanii de 
informare a fost acela de a 
stimula depunerea de proiecte ce 
pot primi finanţare prin REGIO. 

În cadrul seminarilor au fost 
oferite informaţii despre 
principalele aspecte relevate în 
Ghidurile solicitantului pentru 
cele trei domenii majore de 
intervenţie ale Axei prioritare 3 
(solicitanţi eligibili, aspecte 
legate de eligibilitatea 
proiectelor şi a cheltuielilor, 
completarea cererii de finanţare) 
şi au fost prezentate etapele de 
evaluare şi selecţie ale cererii de 
finanţare. De asemenea, în cadrul 
fiecărei întâlniri au fost oferite 
informaţii despre situaţia 
proiectelor depuse în cadrul 
Programului Operaţional Regional 

2007-2013 la nivelul regiunii Sud 
Muntenia şi despre stadiul 
evaluării acestora. În ultima parte 
a întrunirilor cu potenţialii 
beneficiari s-a organizat o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri pentru 
clarificarea aspectelor legate de 
domeniile majore de intervenţie 
ce au făcut obiectul seminarilor. 

ADR Sud Muntenia este 
Organism Intermediar pentru 
REGIO şiare responsabilităţi 
delegate pentru implementarea 
acestui program. Mai multe 
detalii despre posibilităţile de 
finanţare din REGIO puteţi obţine 
contactând experţii Serviciului 
Comunicare: 0242-331-769, 0242-
315-009, 0728-026-708, fax: 0242-
313-167, e-mail: 
info.regio@adrmuntenia.ro. 

http://www.adrmuntenia.ro/ev
enimente-l-anunturi_109.html 

 
Situaţia proiectelor depuse 

în cadrul REGIO (Programul 
Operaţional Regional 2007-
2013) – 22 iunie 2009 
Până la data de 22 iunie 2009, la 
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 148 de proiecte prin care 
se solicită finanţare 
nerambursabilă prin REGIO 
(Programul Operaţional Regional). 

Din cele 148 de proiecte 
depuse, 50 au fost respinse, 2 au 
fost retrase de aplicanţi, iar 
pentru alte trei proiecte 
aplicanţii au renunţat la 
semnarea contractului. Situaţia 
proiectelor depuse pe cele 5 axe 
ale REGIO care se află în diferite 
etape ale procesului de evaluare 
este următoarea: 

http://www.adrmuntenia.ro/ev
enimente-v-303.html 

http://www.adrse.ro
http://www.adrse.ro/proiect_K
http://www.adroltenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
mailto:regio@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro/ev
http://www.adrmuntenia.ro/ev


ADR Nord-Vest 
http://www.nord-vest.ro 
Se caută site-uri inovative 

pentru competitia RegioStars 
2010 

ADR Nord-Vest solicita 
propuneri pentru website-urile 
reprezentative ale Transilvaniei 
de Nord, pentru a participa la 
competitia RegioStars – The 
Awards for Regional Innovative 
Projects. 

 
Competitia RegioStars – The 

Awards for Regional Innovative 
Projects, editia 2010, va premia 
siteurile web care demonstreaza 
caracter inovativ, design 
performant si prezinta proiecte 
finantate de catre Uniunea 
Europeana. 

Pot fi transmise maxim trei 
propuneri din partea regiunii N-V, 
cate una pentru fiecare 
categorie: 

CityStar 
1.Destinatii inovative date 

siturilor in context urban. 
2.Integrarea imigrantilor si 

grupurilor marginalizate in zonele 
urbane. 

ICT  
3.Aplicatii ICT pentru e-

inclusion. 
4. Aplicatii ICT create de catre 

sau create pentru IMM-uri. 
5. Retele broadband in zone 

mai putin dezvoltate sau in zone 
rurale. 

Informare si Comunicare  
6.Website-uri care ofera 

informatie de calitate si 
demonstreaza valoare adaugata 
privind informatia europeana. 

Conditiile speciale pe care 
trebuie sa le indeplineasca aceste 
website-uri se pot descarca la: 

http://ec.europa.eu/regional_p
olicy/cooperation/interregional/e
cochange/doc/regiostars/2010/cr
iteria_eligib_award.doc 

Mai multe informatii despre 
RegioStars: 

http://ec.europa.eu/regional_p
olicy/cooperation/interregional/e
cochange/regiostars_en.cfm?nme
nu=4 

Asteptam propunerile dvs. pe 
adresa comunicare@nord-vest.ro 

pana in data de 7 iunie 2009. 

ADR VEST 
http://www.adrvest.ro 
Seminar POR - 

modernizarea infrastructurii 
serviciilor de sănătate şi 
sociale 

ADR Vest a organizat 2 seminarii 
de informare şi instruire privind 
domeniile de intervenţie 3.1 - 
’’Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate” şi 3.2-
”Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor 
sociale” ale POR 2007-2013.    

Seminariile au avut loc în data 
de 24 iunie 2009, la Arad, în sala 
70 a Primăriei Municipiului Arad.    

http://www.adrvest.ro/?page=a
rticol&aid=854 

 
Seminarii POR - 

infrastructura educaţională – 
domeniul de intervenţie 3.4  

ADR Vest, în calitate de 
Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013 (POR 2007 - 2013) în 
Regiunea de Dezvoltare Vest a 
organizat seminarul de informare 
şi instruire privind domeniul de 
intervenţie 3.4 - Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educa-
ţionale preuniversitare, univer-
sitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă 
al POR 2007 - 2013. 

 
 

Seminarul a avut loc în 
municipiul Reşiţa, în data de 11 
iunie 2009. Seminarul s-a  adresat 
autorităţilor publice locale din 
judeţele Timiş şi Caraş - Severin 
interesate de realizarea unor 
proiecte care vizează 
îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii educaţionale.  

http://www.adrvest.ro/index.p
hp?page=articol&aid=850 

Un seminar similar a avut loc şi  
în municipiul Deva, în data de 2 
iunie 2009. 

http://www.adrvest.ro/index.p
hp?page=articol&aid=847 

 
ADR Centru 
http://www.adrcentru.ro/ 
Seminarii de informare 

privind POR 
Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Centru, in calitatea sa 
de Organism Intermediar pentru 
Programul Operational Regional, 
a organizat, in perioada 23 iunie – 
2 iulie 2009, o serie de seminarii 
de informare privind Programul 
REGIO la nivel regional - cate o 
intalnire de lucru la nivelul 
fiecarui judet din Regiunea 
Centru. Aceste reuniuni au vizat 
prezentarea stadiului actual de 
implementarea a REGIO in 
Regiunea Centru, precum si 
identificarea celor mai bune 
metode de imbunatatire a 
gradului de angajare a fondurilor 
europene pentru dezvoltare 
regionala. 

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMComunicate&eID=6
05 

 
Agentia de Dezvoltare 

Regionala Centru va avea un 
sediu nou în Alba Iulia 

Lucrarile pentru un nou sediu al 
Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala Centru au fost 
demarate la sfarsitul lunii mai. 
Finantate prin programul Phare 
2006, lucrarile prevad 
reabilitarea si extinderea 
spatiului existent la adresa 
vechiului sediu al ADR Centru, 
str. Decebal nr. 12, in vederea 
eficientizarii activitatilor proprii 
si delegate ale ADR Centru. 
Proiectul are o valoare totala de 

http://www.nord-vest.ro
http://ec.europa.eu/regional_p
http://ec.europa.eu/regional_p
mailto:comunicare@nord-vest.ro
http://www.adrvest.ro
http://www.adrvest.ro/?page=a
http://www.adrvest.ro/index.p
http://www.adrvest.ro/index.p
http://www.adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro/Detal


peste 800.000 euro, din care 
valoarea eligibila este 675.000 
euro.  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMComunicate&eID=6
15 

 
Peste 95 milioane euro 

pentru reabilitarea drumuri-
lor din Regiunea Centru 

Prin Programul Operational 
Regional, peste 95,56 milioane de 
euro fonduri nerambursabile sunt 
alocate reabilitarii drumurilor din 
Regiunea Centru. Fondurile sunt 
alocate prin Axa prioritara 2 a 
Programului REGIO, domeniul 
major de interventie 2.1, ce 
prevede reabilitarea si 
modernizarea retelei de drumuri 
judetene, strazi urbane – inclusiv 
constructia si reabilitarea 
soselelor de centura. Pana in 
06.06.2009, ora 12.00, data 
suspendarii depunerii de proiecte 
pe acest domeniu, un numar de 
46 de proiecte au fost depuse de 
catre autoritatile publice locale 
din Regiunea Centru pentru 
reabilitarea strazilor din orase.  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMComunicate&eID=6
14 

 
 
 

Intalniri informale la nivel 
regional pentru imbunata-
tirea reprezentativitatii euro-
pene a Regiunii Centru 

Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Centru a organizat, in 
data de 11 iunie 2009, la Alba 
Iulia si in 12 iunie la Arcus - 
Sfantu Gheorghe, o suita de 
intalniri informative cu tema 
„Rolul Birourilor de Reprezentare 
Regionala de la Bruxelles. Schimb 
de experienta intre Landul 
Brandenburg si Regiunea Centru. 
Directii de viitor”. Prin aceste 
reuniuni specialistii ADR Centru 
au beneficiat de sprijinul 
expertilor in relatii de cooperare 
inter-regionala ai Landului 
Brandenburg, invitatul de onoare 
al evenimentelor fiind directorul 
Reprezentantei Landului 
Brandenburg pe langa Uniunea 
Europeana, Dr. Marcus Wenig. 

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=BRX-
ActivitatiCurente&eID=592 

 
ADR Bucureşti-Ilfov 
http://www.adrbi.ro 
S-a lansat www.regioadrbi.ro, 

site dedicat REGIO, Programul 
Operational Regional 2007 - 
2013 

 
Caravana Regio 19-26 iunie 

2009 
Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov, în 
calitate de Organism Intermediar 
pentru Regio, a organizat, in 
perioada 19-26 iunie, patru 
seminarii de prezentare a 
oportunităţilor de finanţare a 

proiectelor iniţiate de autorităţile 
publice locale. 
 

Seminariile au avut loc la 
Primaria Magurele (19 iunie), 
Primaria Pantelimon (24 iunie), 
Primaria Ciorogarla (25 iunie) si 
Primaria Snagov (26 iunie). 

http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=159 

 
23 iunie 2009 - Conferinta 

“Implementarea Programului 
Operational Regional in 
Regiunea Bucuresti-Ilfov” 

ADRBI, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul 
Operational Regional, organizeaza 
marti, 23 iunie 2009, Conferinta 
“Implementarea Programului 
Operational Regional in Regiunea 
Bucuresti-Ilfov”. 

Evenimentul se va desfasura la 
Hotelul Intercontinental, sala 
Ronda (et.1), incepand cu ora 9 si 
isi propune sa supuna dezbaterii 
stadiul implementarii Programului 
Operational Regional in regiunea 
noastra - particularitati, 
provocari, rezultate, perspective. 

http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=157 
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oportunităţi 
 
FINANŢĂRI  
Termene: septembrie – noiembrie 2009 
Program Romania europeana. Traditie si identitate 
Finantator Agentia pentru Strategii Guvernamentale 
Termen limita - 31 iulie 2009, ora 16.00 (pentru a doua sesiune de evaluare); 

- 30 septembrie 2009, ora 16.00 (pentru a treia sesiune de evaluare). 
Bugetul 2 000 000 lei.  

Cofinantare din partea solicitantului: minim 10% din bugetul total al 
proiectului.  
Limita de finantare a fiecarui proiect: 100 000 de lei. 

Obiectivele - promovarea identitatii si valorilor culturale romanesti; 
- promovarea personalitatilor nationale care au contribuit, de-a lungul istoriei, 
la cultura si spiritualitatea europeana si mondiala; 
- organizarea de evenimente care sa stimuleze interesul publicului pentru 
turism, produse romanesti si arta populara autentica (targuri, dansuri 
folclorice, expozitii de arta populara, mestesuguri traditionale s.a.); 
- sustinerea proiectelor de comunicare cu valente multiculturale, de natura sa 
evidentieze bogatia traditiilor si datinilor romanesti, respectiv ale minoritatilor 
din Romania (ex. festivaluri folclorice); 
- introducerea pe agenda interna a problemelor aflate pe agenda europeana; 
- informarea publicului cu privire la beneficiile, obligatiile si oportunitatile pe 
care le implica statutul de membru al Uniunii Europene;  
- organizarea si functionarea Uniunii Europene (perceperea corecta a misiunii, 
obiectivelor, institutiilor, politicilor si programelor UE). 

Solicitanti eligibili Asociatii si fundatii fara scop patrimonial, constituite conform legii. 

Activitati eligibile - organizarea de spectacole, concerte, targuri sau alte manifestari cultural-
artistice; 
- sprijinirea unor publicatii care promoveaza cultura si identitatea nationala; 
- editarea, productia si difuzarea de materiale de promovare a simbolurilor 
nationale (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, 
bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete 
audio, compact-discuri, carti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, 
insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte 
materiale); 
- organizarea de dezbateri publice, intalniri, mese rotunde si organizarea si 
desfasurarea de concursuri, expozitii, cu acordarea de premii in obiecte; 
- organizarea de vizite sau deplasari in scop de informare sau participare la 
reuniuni cu tematica legate de obiectivele programului; 
- alte actiuni sau proiecte conexe. 

Informatii suplimentare  Persoana de contact: 
George Surugiu - tel.021/318.03.59; 021/314.34.00 int. 1414; email: 
george.surugiu@publicinfo.ro 
http://www.publicinfo.ro/pagini/finantare-ong.php  

Program Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-
Bulgaria 2007-2013 

Finantator Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
Termen limita 31 iulie 2009 
Solicitanti eligibili 
 

- autoritatile publice locale, regionale sau centrale, ONG-urile, institutii de 
invatamant si cercetare. 

mailto:surugiu@publicinfo.ro
http://www.publicinfo.ro/pagini/finantare-ong.php


Activitati eligibile  - transporturi, tehnologia informatiei si comunicatiilor, mediu, dezvoltare 
economica si sociala. 
Acest apel se adreseaza atat proiectelor care presupun realizarea de studii si 
strategii, schimburi de experienta, consolidarea parteneriatelor, organizarea de 
evenimente etc., cat si proiectelor care presupun investitii. 

Conditii de finantare 101 milioane euro.  
Pentru proiectele de investitii, durata de implementare este de maximum 30 
luni de la semnarea contractului de finantare, iar sprijinul financiar 
nerambursabil solicitat trebuie sa se incadreze intre 500.000 euro si 8.000.000 
euro, in functie de domeniul pentru care se depune proiectul. De exemplu, in 
domeniul mediului proiectele trebuie sa se incadreze intre 500.000 euro si 
6.000.000 euro. 

Informatii suplimentare http://www.cbcromaniabulgaria.eu  

 
Program CE lanseaza un apel de finantare in domeniul sportului 
Finantator Comisia Europeana – DG Educatie si Cultura 
Termen limita 31 august 2009 
Bugetul 4 milioane de euro 

Cofinantarea UE va fi asigurata pana la maximum 80% din costurile totale. 
Cofinantarea externa poate fi alcatuita partial din contributii in natura. In 
functie de numarul si calitatea proiectelor prezentate, Comisia isi rezerva 
dreptul de a nu atribui toate fondurile disponibile. 

Durata Proiectele trebuie sa inceapa intre 1 decembrie 2009 si 31 martie 2010 si sa se 
incheie cel mai tarziu la 31 martie 2011. 

Obiectivul Principalul obiectiv al actiunii pregatitoare in domeniul sportului pentru 2009 
este acela de a pregati viitoare actiuni ale UE in acest domeniu pe baza 
prioritatilor stabilite in cartea alba privind sportul. 

Solicitanti eligibili - organisme publice; 
- organizatii ale societatii civile. 
Conditii de eligibilitate: 
− sa aiba sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene 
(Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, 
Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, �arile de Jos, Ungaria); 
− sa aiba statut juridic. 
Persoanele fizice nu pot sa depuna cereri in cadrul acestei cereri de propuneri. 

Informatii suplimentare http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
Formular de inscriere 
http://www.stiriong.ro/documente/422.doc  

Program Profesionisti in piata muncii 
Finantator Uniunea Europeana, prin  POSDRU: AP 4 "Modernizarea Serviciului Public de 

Ocupare", DMI 4.2 "Formarea personalului propriu al Serviciului Public de 
Ocupare 

Termen limita 17 august 2009 
Conditii de finantare Echivalentul in lei a minimum 500.000 euro (respectiv minimum 2.094.150 lei 

). Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 
6 (sase) luni si maximum 3 (trei) ani. 
 

Obiectivele programului -  Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului  
- Formarea resurselor umane pentru furnizarea serviciilor de ocupare si 
asistenta, inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale  
- Formarea personalului pentru promovarea unei abordari integratoare privind 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
http://www.stiriong.ro/documente/422.doc


egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile si pentru 
utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si comunicare; 
- Actiuni inovatoare si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de 
organizare si management; 
- Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea 
analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificarilor, activitatilor cu 
grupurile speciale etc. 

Solicitanti eligibili - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca; 
- Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM. 

Informatii suplimentare http://www.fseromania.ro/ 
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/gs_conditii_specifice_95.pdf  

Program Universitate pentru viitor 
Finantator Uniunea Europeana - POSDRU: AP1 "Educatia si formarea profesionala in 

sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", 
DMI 1.2 "Calitate in invatamantul superior" 

Termen limita 17 august 2009 
Obiectivele programului - Dezvoltarea si implementarea instrumentelor si mecanismelor pentru 

imbunatatirea invatamantului superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea 
sistemului national al calificarilor in invatamantul superior, actiuni inovatoare 
si sprijin pentru furnizori; 
- Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii in 
universitati, inclusiv dezvoltarea personalului; 
- Cresterea accesului la educatia universitara; 
- Dezvoltarea invatamantului superior bazat pe competente (programe de 
licenta si masterat). 

Solicitanti eligibili  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECI) 
 Agentii, structuri aflate in coordonarea/subordonarea MECI si alte 
 organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior, 
 inclusiv in asigurarea si managementul calitatii si a Cadrului 
 National al Calificarilor in invatamantul Superior; 
 Institutii de invatamant superior acreditate, publice si private. 

Partenerii sociali din invatamantul superior, precum si ONG-urile ce activeaza 
in domeniul invatamantului superior, inclusiv asociatiile studentesti pot 
participa la implementarea proiectelor strategice finantate in cadrul acestei 
cereri de propuneri de proiecte doar in calitate de parteneri. 

Conditii de finantare Intre 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro (respectiv intre minimum 
2.094.150 lei si maximum 20.941.500 lei). 
Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 6 
(sase) luni si maximum 3 (trei) ani. 
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte 
este echivalentul in lei a 90.000.000 euro, respectiv 376.947.000 lei. 

Informatii suplimentare http://www.fseromania.ro/   

Program Strategii de dezvoltare locala 
Finantator Uniunea Europeana - POS DCA: AP 1 "Imbunatatiri de structura si proces 

managementului ciclului de politici publice", DMI 1.1 "Imbunatatirea 
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ 
 

Termen limita 1 septembrie 2009 
Obiectivele programului Imbunatatirea durabila a capacitatii administratiei publice din Romania, prin 

realizarea unor imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului 
de politici publice. 
Dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor publice, capacitatea de a 
realiza o mai buna reglementare si planificare strategica, precum si aceea de a 
dezvolta parteneriatele inter-institutionale. 

Solicitanti eligibili 
 

- Autoritati ale administratiei publice locale; 
- Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale; 
- Asociatiile de dezvoltare intercomunitara; 
- ONG -uri cu activitate relevanta in domeniul administratiei publice, in 
parteneriat cu cel putin o autoritate publica locala. 

http://www.fseromania.ro
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/gs_conditii_specifice_95.pdf
http://www.fseromania.ro


Activitati eligibile  - Colectarea informatiilor, analiza si prelucrarea datelor pentru elaborarea 
situatiei actuale, diagnoza spatiului (cercetare documentara-baza de date, 
consultari, evaluari, grupuri de lucru, anchete, actiuni participative); 
- Stabilirea obiectivelor si a criteriilor de dezvoltare; 
- Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare si 
operationale; 
- Identificarea posibilitatilor de actiune; 
- Activitati de consultare publica in vederea elaborarii, revizuirii unei strategii 
de dezvoltare locala; 
- Elaborarea de noi strategii de dezvoltare locala; 
- Revizuirea/ actualizarea de strategii de dezvoltare local 
- Consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, dezvoltarea si/sau 
implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri si a unui 
cadru institutional specific unei abordari orientate catre politici publice, care 
sa duca la o mai buna reglementare; 
- Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de 
curricula si materiale didactice) pentru specialistii implicati in procesul de 
formulare a strategiilor de dezvoltare locala; 
- Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de 
curricule si materiale didactice) in domeniul planificarii strategice pentru 
personalul de conducere din administratia publica si locala, inclusiv instruire 
pentru consiliile inter-ministeriale precum si dezvoltarea si furnizarea 
programelor de formare si de perfectionare formatori; 
 - Consultanta, studii si instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, 
testarea, implementarea si/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova si 
implementa initiative de parteneriat la toate nivelurile; 
- Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, 
conferinte, acordarea de premii in domeniul planificarii strategice, politicilor 
publice si implementarii parteneriatelor; 
 -Studii/cercetari, consultanta si instruire in domeniul planificarii strategice pe 
termen mediu si lung si al bugetarii pe programe; 
 -Elemente de informare si comunicare. 

Conditii de finantare Suma alocata acestei cereri de proiecte este de 4.300.000 lei. 
Informatii suplimentare http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8  

Program Safer Internet 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 19 noiembrie 2009 
Bugetul proiectului 9,333 milioane EUR (contributie comunitara) in cadrul bugetului pe anul 2009. 
Obiectivele programului - incurajeaza crearea unor centre pentru un internet mai sigur in toata Europa 

pentru coordonarea activitatilor si facilitarii transferului de cunostinte. 

Solicitanti eligibili - persoane juridice stabilite in statele membre.  
Cererea este, de asemenea, deschisa participarii persoanelor juridice stabilite 
pe teritoriul statelor AELS care sunt parti contractante la Acordul SEE 
(Norvegia, Islanda si Liechtenstein). 

Activitati eligibile Programul "Safer Internet" se bazeaza pe urmatoarele patru actiuni: 
- asigurarea sensibilizarii publicului; 
- combaterea continutului ilegal si a comportamentului daunator din mediul 
online; 
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 

Informatii suplimentare http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm    
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2009/propos
ers/gfp_2009.pdf   
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132:0010:00
14:RO:PDF  

 

http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
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Oportunităţi de promovare pentru ONG 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) vă invită să vă 

înregistraţi organizaţia în cea mai mare bază de date cu ONG-urile din 
Romania, actualizată permanent , "Catalogul Societatii Civile" - 
disponibilă pe portalul www.stiriong.ro. 

Înregistraţi-vă în baza de date şi veţi beneficia de toate serviciile portalului, de acces la legislaţia actuală, 
la studii şi cercetări, de posibilitatea de a descărca formulare utile sau de a primi ştirile privind rapoartele 
şi recomandările Comitetului Economic si Social European, care reprezintă sectorul neguvernamental pe 
langa Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European. 

http://www.stiriong.ro/pagini/inregistrare.php 
Căutaţi o finanţare: 
http://www.stiriong.ro/pagini/finantari.php 

 

burse şi stagii de practică 
 

STEPdoc 2009 –bursă de mobilitate 
pentru tineri realizatori români 

Fundaţia Raţiu anunţă lansarea celei de-a treia ediţii 
a programului STEPdoc. Programul îşi propune să 
îmbunătăţească statutul minor atribuit documentarului 
în cultura cinematografică românească şi să confere 
acestuia un rol public şi un potenţial pentru inovaţie 
estetică.  

STEPdoc reprezintă o bursă de mobilitate care va 
permite unui tânăr realizator român să se integreze, 
timp de o lună, în cultura britanică a filmului 
documentar în vederea dezvoltării unui proiect 
documentar cu potenţial internaţional.  

Programul se adresează realizatorilor români de film 
documentar, care lucrează la un proiect legat de 
România sau prezentând teme româneşti fără a fi 
filmat, în mod obligatoriu, în România.  Vor avea 
prioritate dosarele depuse de realizatori, în  mod 
individual, sau de producători independenţi.  

Dosarele de cerere pentru STEPdoc  vor fi alcătuite 
din următoarele documente (în limba engleză):  

- Scrisoare de intenţie, 
- Curriculum vitae şi filmografia candidatului (max. 1 

pagină fiecare), 
- Atunci când este posibil, dovada realizării unei 

opere precedente (DVD), 
- Documente legate de proiectul aflat în dezvoltare şi 

propus pentru bursă :  
sinopsis (max. 1 pagină)  
rezumat/treatment (max. 2 pagini)  
scrisoare de motivaţie (max. 1 pagină)  
cercetare/ plan de networking pe perioada 

bursei de mobilitate (max. 2 pagini)  
plan de finanţare pentru producţia filmului 

(max. 1 pagină)  
Dată limită : dosarele trebuie să ajungă înainte de 15 

septembrie 2009, data postei,  la adresa următoare: 
Nicolae Ratiu  
Chairman  
The Ratiu Foundation  
Manchester Square  
18 Fitzhardinge Street  
London W1H 6EQ, England, UK 
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina de 

Internet www.ratiufamilyfoundation.com 
 

Burse active 
Roosevelt Scholarship  

United Kingdom -University of Cambridge  
Study field: Humanities / Law / Social Sciences 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=741

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

Hill Foundation  
United Kingdom - Oxford University  
Study field: All 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=419

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

MBA Scholarships  
United Kingdom -Robert Gordon University  
Study field: MBA 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=490

1&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email
&utm_campaign=20090623 

European Leadership Scholarships  
United Kingdom - Cranfield University  
Study field: MBA 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=178

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

International Scholarship  
United Kingdom  Nottingham Trent University  
Study field: All fields 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=371

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

Dorothy Hodgkin Postgraduate Awards  
United Kingdom - selected universities (see website) 
Study field: Engineering / Medicine, Dentistry And 

Health / Sciences: Pure And Applied / Social Sciences 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=151

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

Lincoln International Scholarships  
United Kingdom - Lincoln University  
Study field: All 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=300

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

Music Scholarships  
United Kingdom -Loughborough University  
Study field: Performing Arts 
http://www.eastchance.com/search.asp?cx=partner-

pub-1152204533884086%3Alzf2i9-
xcdb&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=music#927 

Loyalty Bursaries  

http://www.stiriong.ro
http://www.stiriong.ro/pagini/inregistrare.php
http://www.stiriong.ro/pagini/finantari.php
http://www.ratiufamilyfoundation.com
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=741
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=419
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=490
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=178
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=371
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=151
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=300
http://www.eastchance.com/search.asp?cx=partner-pub-1152204533884086%3Alzf2i9-xcdb&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=music#927
http://www.eastchance.com/search.asp?cx=partner-pub-1152204533884086%3Alzf2i9-xcdb&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=music#927
http://www.eastchance.com/search.asp?cx=partner-pub-1152204533884086%3Alzf2i9-xcdb&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=music#927
http://www.eastchance.com/search.asp?cx=partner-pub-1152204533884086%3Alzf2i9-xcdb&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=music#927


United Kingdom - University of Central England 
Study field: All 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=657

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

International Students Merit Scholarships  
United Kingdom - University of Bedfordshire  
Study field: All 
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=541

&utm_source=eastchanceMailing&utm_medium=email&
utm_campaign=20090623 

 

Masterate online 
Masteratele online, recent aparute ca forma 

specializare in sistemul universitar,  au o evolutie 
dinamica si sunt atragatoare prin  gama larga de oferte 
ce acopera domenii educationale variate. 

Programele de masterat reprezinta o formă de 
specializare sau de reorientare în cariera, fiind 
accesibile si destinate in special angajatilor care nu au 
posibilitatea de a frecventa salile traditionale de 
cursuri. 

Masteratul online îmbină avantajele învatamantului 
tradiţional cu flexibilitatea invatamantului la distanţa, 
materialele de curs sunt disponbile pe internet, 
studentii au sesiuni in care se intalnesc cu profesorii 
sau cu tutorii, cursurile sunt accesate la anumite ore, 
de la serviciu sau de acasa. 

Academia de Studii Economice 
Perioada de inscriere 
Inscrierea online este valabila numai cu conditia 

expedierii dosarului de concurs (1-30 IULIE) sau 
depunerii acestuia la Comisia de inscriere la masterat 
(28-30 iulie). 

Facultăţi 
1. Cibernetica, Statistica si Informatica 

Economica 
Masterate  
- Managementul informatizat al proiectelor 
- E – Business 
- Baze de date – suport pentru afaceri 

2. Comert 
Masterate  
- Business 
- Business in turism 

3. Contabilitate si Informatica de Gestiune 
Masterat  
- Analiza financiara si evaluare  
4. Economie 
Masterat 
- Comunicare în afaceri  

5. Finante, Asigurari, Banci si Burse de 
Valori  

Masterat 
- Finante  

6. Management 
Masterate 
- Management public 
- Managementul intreprinderilor si al teritoriului 

(Organizat de ASE impreuna cu Univ.D'Artois din 
Franta) 

7. Marketing 
Masterat 
- - Marketing online 
Informatii suplimentare  
http://www.ase.ro/platforma/index.asp  
Adresa de corespondenta pentru persoanele care 

expediaza dosarul de inscriere prin posta este:  
Academia de Studii Economice din Bucuresti - 

registratura, Piata Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, 
cod postal 010370. Pe plic se scrie si mentiunea: "In 
atentia Comisiei de Admitere la programele de 
masterat online". 

SNSPA 
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice 
Perioada de inscriere: 
13 – 14 iulie (prima etapa) 
7 – 25 septembrie (a doua etapa) 
Masterate 
- Managementul proiectelor 
- Management si comunicare in afaceri 
- Management educaţional 

comunicare institutionala 
Informatii suplimentare 
http://comunicare.ro/Master%20Online.pdf    
http://www.snspa.ro/p/oferta-educationala  
 

Stagii de practică 
 
Ambasada Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord la 
Bucureşti - Programul de Internship 
2009 

A început perioada de înscriere pentru următoarele 
stagii de internship în cadrul Secţiei Politice a 
Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti. Candidatul 
trebuie să fie interesat de domeniul relaţiilor 
internaţionale şi al afacerilor europene, să cunoască 
situaţia economică şi politică românească şi să aibă o 
bună cunoşatere a limbii engleze. Programul este cu 
normă întreagă şi durează cinci săptămâni.  

Sarcinile vor include: 
• Asistarea echipei în îndeplinirea sarcinilor de lucru;  
• Organizarea de evenimente şi vizite;  
• Participarea la diferite proiecte;  
• Realizarea de cercetări şi scrierea de briefing-uri în 

diverse domenii. 
Principalele criterii de selecţie vor fi: 
• Cunoaşterea mediului economic şi politic din 

România;  
• Experienţa de lucru anterioară şi aptitudinile 

interpersonale;  
• Cunoaşterea limbii engleze. 
Dacă doriţi să vă alăturaţi echipei, vă rugăm să ne 

trimiteţi CV-ul şi o scrisoare de intenţie redactate în 
limba engleză, împreună cu datele de contact, la 
adresele PoliticalSection.Bucharest@fco.gov.uk şi 
brit.intern@ines.ro. Ultima zi pentru primirea 
aplicaţiilor este 31 iulie 2008. Doar candidaţii 
selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi pentru a fi 
anunţaţi data interviului care va avea loc în luna 
august. 

http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=657
http://www.eastchance.com/scholarship.asp&id=541
http://www.ase.ro/platforma/index.asp
http://comunicare.ro/Master%20Online.pdf
http://www.snspa.ro/p/oferta-educationala
mailto:Bucharest@fco.gov.uk
mailto:intern@ines.ro


Pentru alte întrebări legate de programul de 
internship, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de 
email  brit.intern@ines.ro sau la tel. 021/201.72.41. 

Pentru mai multe informaţii despre activităţile 
Ambasadei Marii Britanii în România vă rugăm să ne 
vizitaţi pagina web, la adresa 
http://ukinromania.fco.gov.uk/ro  

 

Stagiu în instituţii publice 
UNSR iti propune vara aceasta Internship in 

Institutiile Publice, un proiect realizat de studenti 
pentru studenti, prin care dorim sa iti facilitam accesul 
in domeniul public. "Internship in institutii publice" se 
va desfasura in Bucuresti in perioada iulie-septembrie 
2009. Detalii cu privire la proiect si la modalitatea de 
inscriere gasiti pe www.internship.unsr.ro. 

 

 
 
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 
 
Suedia va detine in urmatoarele sase 

luni presedintia Uniunii Europene, 
avand ca prioritati relansarea 
economica si combaterea schimbarilor 
climatice 

Suedia a preluat, la 1 iulie 2009, presedintia 
Uniunii Europene, cu speranta ca va reusi sa scoata 
blocul comunitar din recesiunea economica si sa 
traseze calea catre derularea cu succes a 
negocierilor internationale pe tema schimbarilor 
climatice.  

Una dintre prioritatile presedintiei suedeze va fi 
coordonarea politicilor nationale cu privire la 
deficitele bugetare, care s-au accentuat pe masura 
ce tarile membre au efectuat cheltuieli 
considerabile pentru a mentine cresterea 
economica si pentru a sustine bancile.  

Pe fondul cresterii somajului, Suedia doreste sa 
puna bazele unei noi strategii privind dezvoltarea 
economica si crearea de noi locuri de munca in 
urmatorii zece ani. Strategia actuala, adoptata in 
2000, va expira anul viitor.  

La intalnirea din iunie, 
liderii europeni si-au 
exprimat sprijinul in 
favoarea propunerilor 
Comisiei vizand 
consolidarea 
supravegherii industriei 
financiare. Suedia spera 
ca legislatia aferenta va 
fi aprobata pe durata 
presedintiei sale. 
Guvernul suedez va avea 
si misiunea de a pregati 

pozitia UE pentru 
reuniunea G20 din 
luna septembrie.  

Insa principala 
prioritate a Suediei 
va fi incheierea unui 
acord ambitios in 
materie de comba-
tere a schimbarilor 

mailto:intern@ines.ro
http://ukinromania.fco.gov.uk/ro
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climatice, cu ocazia summitului Natiunilor Unite, 
programat sa se desfasoare la Copenhaga, in luna 
decembrie. Potrivit primului-ministru suedez, 
Fredrik Reinfeldt (foto), problema schimbarilor 
climatice necesita un raspuns global. „Trebuie sa 
mentinem Uniunea Europeana unita si sa facem in 
asa fel incat sa obtinem acest raspuns global”, a 
subliniat oficialul suedez.  

 
In cadrul negocierilor premergatoare conferintei, 

Suedia va sustine pozitia UE favorabila reducerii 
drastice a emisiilor de dioxid de carbon. De 
asemenea, va incerca sa obtina un consens cu 
privire la finantarea actiunilor de combatere a 
incalzirii globale, in special in tarile in curs de 
dezvoltare. 

Sursa: 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090701_

ro.htm 
 
Comisia Europeană alocă 40 de 

milioane de euro Europei de Est şi 
Caucazului 

Comisia Europeană va aloca 40 de milioane de 
euro pentru proiectele multinaţionale din ţările 
Europei de Est şi Caucazului de Sud.  

Suma de 40 de milioane de euro va finanţa mai 
multe programe de ajutor în diverse domenii, cum 
ar fi consolidarea politicilor culturale şi din 
societatea civilă, gestionarea frontierelor, 
susţinere pentru IMM-uri, managementul calităţii 
aerului şi pregătirea pentru catastrofe. Toate 
proiectele finanţate astfel vor avea impact 
regional, fiecare adresându-se unui număr de cel 
puţin două dintre cele şapte state partenere aflate 
de-a lungul frontierei estice a UE - Rusia, Ucraina, 
Republica Moldova. Belarus, Armenia, Azerbaidjan 
şi Georgia. 

Pachetul de asistenţă de 40 mil. euro este 
prevăzut în bugetul CE pentru 2009 în cadrul 
Instrumentului politicii europene pentru vecinătate 
(ENPI). 

Comisarul european pentru relaţii externe, Benita 
Ferrero-Waldner, a declarat: "Salut acest ajutor de 
40 de milioane de euro alocat unor proiecte 
multinaţionale în favoarea ţărilor partenere aflate 

de-a lungul frontierelor noastre estice. Aceste state 
se confruntă cu aceleaşi probleme şi a le face faţă 
adoptând un demers comun le-ar ajuta să-şi 
consolideze încrederea reciprocă şi ar contribui 
astfel la ameliorarea securităţii, stabilităţii şi 
prosperităţii în regiune". 

Cooperarea regională în domeniul cultural va 
permite societăţii civile să aibă un rol mai activ în 
materie de cooperare culturală regională. 

Statele vizate în program se confruntă cu o serie 
de probleme de mediu, mai ales poluarea aerului 
reprezentând o mare problemă pentru sănătate. 
Regiunea este expusă mai multor tipuri de 
catastrofe, dintre care unele sunt legate de 
schimbarea cliamtică, lucru ce ar putea afecta grav 
eforturile regionale pentru o dezvoltare durabilă. 

În domeniul gestionării frontierelor şi migraţiei, 
crima organizată pune mari probleme, având în 
vedere că o mare parte a regiunii este traversată de 
mari axe de contrabandă şi trafic. Gestionarea 
integrată a frontierelor se numără, de asemenea, 
printre iniţiativele emblematice ale Parteneriatului 
Estic. 

Mai multă informaţie : 
ENPI Info Centru : 
http://www.enpi-

info.eu/indexeast.php?lang_id=450 
Programul anual al ENPI pentru regiunea de Est în 

2009:  
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/20

09_en.htm 
Despre politica europeană de vecinătate (ENP): 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 
Despre Parteneriatul Estic: 
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/i

ndex_en.htm 

 
 

România tebuie să modifice legislaţia 
privind aplicarea taxei pe poluare 
pentru autoturisme 

La mijlocul lunii iunie anul curent Comisia 
Europeană a solicitat României informaţii în 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090701_
http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450
http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/20
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/i


legătură cu legislaţia privind aplicarea unei taxe pe 
poluare pentru autoturisme. Comisia consideră că 
prevederile legislaţiei româneşti, conform cărora 
taxa pe poluare se suspendă pentru anumite 
autovehicule, însă creşte pentru anumite maşini de 
ocazie provenite din alte state membre, ar putea 
duce la discriminarea acestor maşini de ocazie, 
protejând industria naţională a autovehiculelor noi. 
Solicitarea a fost transmisă sub forma unei „scrisori 
de somare”, prima etapă a procedurii de încălcare 
a dreptului comunitar prevăzută la articolul 226 din 
Tratatul CE. Dacă la solicitare nu se primeşte un 
răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia 
poate trece la a doua etapă a procedurii (emiterea 
unui aviz motivat) şi, în final, poate prezenta cazul 
în faţa Curţii de Justiţie.  

 
Conform legislaţiei româneşti în vigoare din 

februarie 2009, autovehiculele din categoria EURO 
4, cu o capacitate cilindrică de cel mult 2 000 cmc 
sunt scutite de plata taxei pe poluare în România 
dacă se înmatriculează pentru prima dată în orice 
stat din Uniunea Europeană în perioada 15 
decembrie 2008 – 15 decembrie 2009. Aceeaşi 
legislaţie prevede totodată dublarea nivelului 
taxelor aplicabile altor autovehicule care fac 
obiectul acestei taxe. 

Comisia Europeană a primit un număr foarte mare 
de plângeri în urma acestor modificări din legislaţia 
românească. Comisia sprijină măsurile politice care 
urmăresc promovarea maşinilor mai puţin poluante, 
dar în calitate de gardian al tratatelor Comisia 
trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt 
compatibile cu dreptul comunitar. Din acest punct 
de vedere, modul în care este formulată legislaţia 

românească pare a avea un efect protecţionist la 
nivelul industriei naţionale a autovehiculelor noi. 

În conformitate cu jurisprudenţa constantă a 
Curţii de Justiţie Europene, statele membre pot 
prevedea taxarea diferenţiată a unor produse 
similare, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe 
criterii obiective şi să nu aibă ca efect protejarea 
producţiei naţionale. În opinia Comisiei, criteriul 
„primei înmatriculări” nu este o cerinţă pe deplin 
obiectivă, deoarece nu ţine seama de calitatea 
intrinsecă a maşinilor. În anumite cazuri, acesta ar 
putea duce la discriminarea maşinilor de ocazie 
provenite din alte state membre. 

Într-adevăr, în urma aplicării cerinţei de „ primă 
înmatriculare ” , toate maşinile noi înmatriculate în 
perioada stabilită de legislaţia românească, care 
intră direct pe piaţa maşinilor de ocazie din această 
ţară, circulă fără să fie supuse acestei taxe. Pe de 
altă parte, maşinile de o calitate asemănătoare, 
care urmează să fie înregistrate în România în 
aceeaşi perioadă, dar nu pentru prima dată, şi care 
intră în concurenţă directă cu produsele naţionale, 
vor fi supuse unei taxe substanţiale. 

Dosarul este înregistrat la Comisie cu numărul de 
referinţă 2009/2002.  

Pentru informaţii cu privire la activităţile UE în 
domeniul taxelor pe autovehicule, vă rugăm să 
consultaţi site-ul:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/
other_taxes/passenger_car/index_en.htm  

Pentru comunicatele de presă cu privire la 
procedurile de încălcare a dreptului comunitar în 
domeniul taxării sau în domeniul vamal, vă rugăm 
să consultaţi site-ul:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/i
nfringements/infringement_cases/index_en.htm  

Pentru cele mai recente informaţii generale cu 
privire la procedurile de încălcare a dreptului 
comunitar demarate împotriva statelor membre, vă 
rugăm să consultaţi site-ul:  

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/inde
x_en.htm  

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

eference=IP/09/1012&format=HTML&aged=0&langu
age=RO&guiLanguage=en 

 
Măsuri pentru asigurarea unei pieţe 

eficiente şi competitive a energiei  
Într-un comunicat emis pe data de 25 iunie 

Comisia anunţă cetăţenii Uniunii că a luat măsuri 
ferme împotriva a 25 de state membre care, prin 
nerespectarea legislaţiei UE, împiedică 
consumatorii europeni să beneficieze de avantajele 
unei pieţe competitive şi deschise a energiei. 
Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, 
Danemarca, Germania, Estonia, Spania, Finlanda, 
Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, 
Letonia, Luxemburg, Ţările de Jos, Polonia, 
Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia şi 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/i
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/inde
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r


Regatul Unit vor primi scrisori de somare deoarece 
nu au respectat reglementările aplicabile în 
domeniul gazelor şi energiei electrice. Comisia a 
trimis, de asemenea, scrisori de somare Greciei, 
Poloniei, Portugaliei, României şi Lituaniei pentru 
menţinerea unui sistem de preţuri reglementate 
care contravine directivelor UE privind energia 
electrică şi gazele.  

Comisarul pentru energie, Andris Piebalgs, a 
subliniat: „În aceste vremuri de criză economică şi 
financiară, este pur şi simplu inacceptabil ca 
societăţile şi consumatorii europeni să suporte 
problemele unei pieţe a energiei disfuncţionale. 
Comisia este hotărâtă să ia toate măsurile necesare 
pentru a le asigura consumatorilor europeni o 
posibilitate reală de a alege, preţuri mai bune şi o 
mai mare siguranţă a aprovizionării, ceea ce numai 
o piaţă deschisă şi competitivă le poate oferi”.  

Măsurile luate de Comisie vizează încălcările mai 
multor dispoziţii ale legislaţiei comunitare în 
vigoare în domeniul energiei electrice şi al gazelor, 
cunoscute drept „al doilea pachet” din 2003. 
Comisia s-a axat în special asupra dispoziţiilor care 
garantează concurenţa loială în interesul 
consumatorilor.  

În acest context, principalele încălcări constatate 
de Comisie vizează: 

- lipsa de informaţii din partea operatorilor de 
sisteme de transport de energie electrică şi gaze, 
care împiedică accesul efectiv al furnizorilor la 
reţele;  

- faptul că sistemele de alocare a capacităţii 
reţelelor sunt incapabile să optimizeze utilizarea 
acestora pentru transportul de energie electrică şi 
gaze în statele membre;  

 
- lipsa coordonării şi cooperării transfrontaliere 

necesare între operatorii sistemelor de transport de 
energie electrică şi autorităţile naţionale pentru 
îmbunătăţirea alocării capacităţii reţelelor în 
punctele de interconectare transfrontalieră, astfel 
încât utilizarea reţelei electrice existente să se 
optimizeze la nivel regional şi european, şi nu la 
nivel naţional;  

- eforturile insuficiente depuse de operatorii 
sistemelor de transport de gaze pentru a face 
disponibilă o capacitate maximă, în vederea 

optimizării posibilităţilor de intrare pe piaţă şi a 
favorizării concurenţei. Este vizată în special 
capacitatea pe termen scurt, care rămâne altfel 
neutilizată, şi capacitatea în sensul opus fluxului 
fizic al gazelor ( backhaul capacity - capacitatea de 
întoarcere); 

- lipsa unor măsuri eficiente din partea 
autorităţilor competente ale statelor membre 
pentru aplicarea legii în cazul încălcărilor 
reglementărilor UE, inclusiv lipsa unor sisteme 
eficiente de sancţiuni la nivel naţional;  

 
- menţinerea unor preţuri reglementate, de care 

beneficiază mai ales clienţii mari, ceea ce creează 
obstacole în calea societăţilor nou intrate pe piaţă;  

- inexistenţa, la nivel naţional, a unor proceduri 
corespunzătoare de soluţionare a litigiilor pentru 
consumatori; una din premisele fundamentale ale 
directivelor privind energia electrică şi gazele este 
aceea că toţi cetăţenii care se bucură de avantajele 
pieţei interne ar trebui să beneficieze totodată de 
un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. În 
orice caz, lipsa unor proceduri transparente, simple 
şi necostisitoare pentru tratarea plângerilor 
consumatorilor poate determina o reticenţă a 
acestora de a participa la piaţa internă. În 
directivele privind energia electrică şi gazele se 
prevăd obligaţii clare în ceea ce priveşte garantarea 
existenţei unor astfel de proceduri şi furnizarea 
unor alternative reale consumatorilor.  

Reglementările privind piaţa internă de energie 
electrică şi de gaze sunt esenţiale pentru existenţa 
unei pieţe veritabile şi competitive a energiei în 
Europa. Legislaţia UE trebuie aplicată corect pentru 
a permite funcţionarea pieţelor şi pentru a garanta 
integrarea efectivă a acestora. Finalizarea pieţei 
interne a energiei electrice şi a gazelor este una 
dintre priorităţile Comisiei în cadrul strategiei sale 
pentru o energie sustenabilă, competitivă şi sigură. 
În opinia Comisiei, aprovizionarea sustenabilă, 
competitivă şi sigură cu energie nu va fi posibilă 
fără existenţa unor pieţe ale energiei deschise şi 
competitive, care să permită societăţilor europene 
să intre în concurenţă la nivelul întregii Europe. 
Crearea unei pieţe integrate a energiei la nivel 
european va avea un rol cheie în îmbunătăţirea 
siguranţei aprovizionării şi în stimularea 
competitivităţii în UE, ceea ce serveşte în mod 
direct intereselor consumatorilor europeni.  



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

eference=IP/09/1035&format=HTML&aged=0&langu
age=RO&guiLanguage=en 

 
Comisia Europeană şi România au 

semnat un Memorandum de înţelegere 
privind acordarea unui împrumut 
pentru balanţa de plăţi de 5 miliarde 
de euro  

Pe data de 23 iunie Comisia Europeanã şi România 
au semnat un Memorandum de înţelegere privind 
acordarea unui împrumut pentru balanţa de plãţi de 
5 miliarde de euro. Memorandumul stabileşte 
condiţiile acordării sprijinului financiar european  
către România, începând cu o primã tranşă de 1,5 
miliarde de euro, luna viitoare.  

Condiţiile acordării ajutorului includ luarea unor 
măsuri în ceea ce priveşte consolidarea fiscală, 
administrarea fiscală, adoptarea unor reforme 
structurale, precum şi reglementarea şi 
supravegherea sectorului financiar. Memorandumul 
de înţelegere a fost semnat de comisarul Joaquín 
Almunia, primul-ministru al României, Emil Boc, 
precum şi de ministrul român de finanţe şi de 
guvernatorul Băncii Centrale. Ajutorul financiar 
acordat de Uniunea Europeană, ca urmare a deciziei 
luate de miniştrii de finanţe europeni la începutul 
lunii mai, are rolul de a răspunde presiunii de 
lichidităţi pe termen scurt şi de a restabili 
încrederea investitorilor, prin facilitarea 
implementării unui pachet de reforme care are ca 
scop o ajustare a dezechilibrelor interne şi externe.  

Împrumutul va fi acordat în maximum cinci tranşe 
şi face parte din pachetul de sprijin financiar 
multilateral de 20 de miliarde de euro.  

Textul memorandumului de înţelegere poate fi 
consultat la adresa:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_
articles/article15406_en.htm 

Sursă: 
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 
 
Comitetul Regiunilor: rolul 

autorităţilor locale şi regionale în 
procesul de aderare la UE   

Reprezentanţii aleşi ai localităţilor şi regiunilor 
pledează împotriva închiderii porţilor Europei 
ţărilor care doresc să adere şi solicită mai multe 
reforme la faţa locului. Prin adoptarea a două avize 
privind strategia de extindere a Uniunii Europene, 
membrii Comitetului Regiunilor (CoR) al UE, 
întruniţi în sesiunea plenară la fiecare două luni la 
17 şi 18 iunie, au transmis ţărilor candidate şi celor 
care aspiră la aderarea la UE un mesaj ferm în 
favoarea descentralizării: întrucât autorităţile 
locale şi regionale transpun cea mai mare parte a 
legislaţiei comunitare, rolul acestora este esenţial 
în pregătirea unei ţări pentru aderarea la UE. 

Trebuie recunoscut rolul fundamental al actorilor 
subnaţionali în procesul de aderare şi trebuie 
sporită capacitatea acestora în mod corespunzător. 

Avizul CoR privind strategia de aderare pentru 
ţările candidate a fost redactat de dna Jasmina 
Vidmar (SI/ALDE), membru al Consiliului oraşului 
Maribor şi secretar general al Asociaţiei municipiilor 
şi oraşelor din Slovenia. La cinci ani de la aderarea 
ţării sale la UE, dna Vidmar subliniază „importanţa 
procesului de extindere pentru dezvoltarea stabilă 
şi democratică a ţărilor candidate”. Avizul dnei 
Vidmar sprijină pe deplin măsurile şi reformele 
întreprinse de ţările candidate pentru a îndeplini 
criteriile de aderare, dar subliniază necesitatea 
unor reforme viitoare în vederea aderării la UE. 
Autorităţile locale şi regionale joacă un rol esenţial 
în acest proces: „Trebuie să implicăm autorităţile 
locale şi regionale şi asociaţiile acestora în procesul 
de aderare într-o fază timpurie. Prin cunoştinţele şi 
experienţa lor, acestea pot aduce o valoare 
adăugată procesului de aderare.” Procesul de 
descentralizare trebuie accelerat şi susţinut prin 
mijloace financiare şi administrative. 

 
CoR solicită ţărilor candidate să avanseze rapid pe 

calea transpunerii legislaţiei comunitare în 
sistemele lor juridice. Comitetul insistă, în special, 
ca toate ţările candidate să adopte cât mai curând 
Regulamentul nr. 1082/2006 privind Gruparea 
europeană de cooperare teritorială (GECT), 
întrucât aceasta ar permite intensificarea 
cooperării transfrontaliere dintre regiunile şi 
autorităţile locale din UE şi ţările candidate. CoR 
subliniază că această cooperare ar avea un impact 
pozitiv direct asupra diferitelor procese de aderare. 

Comitetul Regiunilor  
În statele membre, autorităţile locale şi regionale 

pun în aplicare aproximativ două treimi din 
legislaţia Uniunii Europene. Comitetul Regiunilor a 
fost înfiinţat în 1994 cu scopul de a oferi 
reprezentanţilor autorităţilor teritoriale 
posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere 
privind conţinutul textelor de lege. Anual, au loc 
cinci sesiuni plenare ale CoR în cadrul cărora cei 
344 de membri adoptă avizele elaborate ca răspuns 
la propunerile legislative. Comisia Europeană, care 
are drept de iniţiativă legislativă, şi Consiliul 
Uniunii Europene, care decide asupra conţinutului 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm


final al legislaţiei (de regulă, împreună cu 
Parlamentul European), au obligaţia de a consulta 
CoR în numeroase domenii politice, printre care 
protecţia mediului, ocuparea forţei de muncă şi 
transporturile. 

Tratatul de la Lisabona va întări şi mai mult rolul 
Comitetului Regiunilor. În viitor, Parlamentul 
European va trebui să consulte Comitetul în toate 
problemele care prezintă importanţă pentru regiuni 
şi localităţi. Comitetul se va putea adresa Curţii 
Europene de Justiţie, dacă drepturile sale nu sunt 
respectate sau dacă este de părere că o lege a UE 
încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă 
competenţele regionale sau locale. 

Sursă: 
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 
 
Concediul pentru creşterea copilului: 

revizuirea acordului-cadru    
Noul acord-cadru încheiat de partenerii sociali 

europeni măreşte durata concediului pentru 
creşterea copilului de la trei la patru luni pentru 
fiecare părinte şi se aplică tuturor lucrătorilor 
angajaţi, indiferent de forma contractului lor de 
muncă. Acesta este 
rezultatul a şase 
luni de negocieri 
între partenerii 
sociali şi reflectă 
schimbările 
survenite în 
societate şi pe 
piaţa muncii de la 
semnarea primului 
acord-cadru privind 
concediul pentru 
creşterea copilului 
din 1995. Vladimír 
Špidla, Comisar 
pentru ocuparea 
forţei de muncă, 
probleme sociale şi egalitatea de şanse, a fost 
prezent în dimineaţa zilei de 18 iunie la semnarea 
oficială. 

„Acest acord dovedeşte faptul că parteneriatul 
social european funcţionează şi produce rezultate 
concrete pentru lucrători şi întreprinderi în 
Europa”, a subliniat Vladimír Špidla, Comisar pentru 
ocuparea forţei de muncă, probleme sociale şi 
egalitatea de şanse.  

Noul acord: 
• măreşte durata concediului parental de la 3 la 4 

luni pentru fiecare părinte. O lună din cele patru nu 
este transferabilă de la un părinte la altul; 

• se aplică tuturor lucrătorilor indiferent de forma 
contractului lor de muncă (contract cu durată 
limitată, lucru la timp parţial etc.); 

•oferă totodată posibilitatea părinţilor care revin 
la lucru după concediul pentru creşterea copilului 

să solicite adaptarea condiţiilor lor de muncă (a 
orelor de lucru, de exemplu); 

•conferă o protecţie sporită nu numai împotriva 
concedierilor, ci şi împotriva oricărui tratament 
defavorabil determinat de exercitarea dreptului la 

concediu pentru 
creşterea copilului. 

În prezent, Comisia 
trebuie să examineze 
dispoziţiile acordului. 
În aplicarea 
dispoziţiilor Tratatului 

privind dialogul social, 
Comisia va propune 
Consiliului, înaintea 
sezonului de vară, 
punerea în aplicare a 
acordului printr-o 

directivă. Directiva 
trebuie adoptată de 
Consiliu prin majoritate 
calificată. 

Sursă: 
http://ec.europa.eu/

romania/news/index_r
o.htm 

 
 

Comisarul Tajani: o politică de 
transporturi pentru viitor 

Procesul de reflecţie lansat de Comisia 
Europeană, la care au participat părţi interesate şi 
experţi din domeniul transporturilor, a identificat 6 
tendinţe şi provocări principale care vor contura 
viitoarea politică de transporturi pe parcursul 
deceniilor următoare – îmbătrânirea populaţiei, 
fenomenul migraţiei şi mobilitatea internă, 
provocările de mediu, disponibilitatea resurselor 
de energie, urbanizarea şi globalizarea. Acest 
lucru demonstrează necesitatea de a focaliza 
viitoarea politică europeană de transporturi pe 
obiectivul construirii unui sistem de transporturi 
integrat, bazat pe tehnologie şi uşor de utilizat.  

Pe data de 17 iunie Comisia a adoptat 
Comunicarea privind viitorul transporturilor, 
subliniind că se doreşte stimularea în continuare 
dezbaterea în vederea identificării propunerilor 
strategice concrete pentru următoarea carte albă în 
domeniul transporturilor prevăzută pentru 2010. 

 „Transporturile au fost şi vor rămâne o 
componentă esenţială a vieţii noastre cotidiene. 
Acestea au contribuit substanţial la dezvoltarea, 
integrarea şi creşterea pieţei interne cu efecte 
tangibile asupra economiei europene. Politica 
europeană în domeniul transporturilor a consolidat 
standardele din acest sector, precum condiţiile de 
muncă, condiţii de siguranţă şi securitate ridicate, 
precum şi drepturile pasagerilor. Cred că este 

http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm
http://ec.europa.eu


momentul oportun pentru a relansa această 
politică. În primul rând, prin integrarea în 
continuare a diferitelor moduri de transport, apoi 
prin plasarea UE în avangarda serviciilor şi 
tehnologiilor de transporturi şi, în al treilea rând, 
prin modelarea viitoarei politici în domeniu în 
funcţie de nevoile şi drepturile utilizatorilor şi 
lucrătorilor”, a afirmat vicepreşedintele Antonio 
Tajani, responsabil pentru domeniul transporturilor. 

Comisia a publicat în 2004 o carte albă care a 
stabilit agenda politicii în domeniul transporturilor 
până în 2010 şi care a fost actualizată în 2006. 
Comunicarea adoptată astăzi este o continuare a 
cărţii albe şi defineşte viziunea asupra 
transporturilor şi mobilităţii viitoare până în 2020, 
luând în considerare scenariile posibile în deceniile 
ulterioare datei respective. 

Principalele concluzii ale comunicării sunt 
următoarele: 

 
- Politica europeană în domeniul transporturilor a 

contribuit la crearea unui sistem de mobilitate 
eficient pentru cetăţenii europeni şi pentru 
întreprinderile europene.În prezent, această 
politică trebuie să asigure că mobilitatea poate fi 
menţinută şi pe viitor. 

- Sustenabilitatea de mediu, îmbătrânirea 
populaţiei, fenomenul migraţiei, lipsa de resurse de 
combustibili fosili, urbanizarea şi globalizarea sunt 
tendinţele cheie în societatea noastră şi vor 
reprezenta provocări pentru sistemul nostru de 
mobilitate. 

- Accelerarea introducerii tehnologiilor inovatoare 
şi integrarea deplină a diferitelor moduri de 
transport sunt cruciale pentru a face faţă acestor 
provocări.Acest lucru se petrece într-un context în 
care utilizatorii şi angajaţii, cu nevoile şi drepturile 
lor, sunt plasaţi în centrul procesului de 
fundamentare a deciziei politice. 

-Este important să se facă progrese în ceea ce 
priveşte proiecţia externă a politicii europene în 
domeniul transporturilor, ca o modalitate de a se 
asigura integrarea în continuare cu ţările vecine şi 
promovarea intereselor economice şi de mediu ale 
Europei în contextul global. 

Comunicarea nu include un program detaliat de 
măsuri strategice, ci încearcă mai degrabă să 
definească viziunea strategică asupra viitorului 

transporturilor. Se aşteaptă ca anul viitor această 
activitate să conducă la formularea de măsuri 
concrete de politică şi la adoptarea ulterioară a 
unei cărţi albe. 

Comisia încurajează toate părţile interesate să 
contribuie la acest exerciţiu prin transmiterea 
punctelor lor de vedere asupra viitorului 
transporturilor şi a posibilelor opţiuni de politică la 
următoarea adresă de email: tren-future-of-
transport@ec.europa.eu până la 30 septembrie 
2009. 

Sursă: 
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 
 
Prima generaţie de telefoane mobile 

noi cu încărcător comun ar trebui să 
ajungă pe piaţa UE din 2010 

Incompatibilitatea încărcătoarelor telefoanelor 
mobile constituie un inconvenient major pentru 
utilizatori şi generează deşeuri care ar putea fi 
evitate. De aceea, Comisia a invitat industria de 
profil să formuleze un angajament voluntar în 
vederea soluţionării acestei probleme, evitându-se 
astfel să se recurgă la instrumente legislative. Prin 
urmare, principalii producători de telefoane mobile 
au acceptat să armonizeze încărcătoarele din UE. În 
cadrul unui memorandum de înţelegere, prezentat 
astăzi Comisiei, industria de profil se angajează să 
asigure compatibilitatea încărcătoarelor pe baza 
unui conector micro USB. În plus, vor fi elaborate 
noi standarde UE care să asigure utilizarea 

îndelungată a încărcătoarelor în condiţii de 
siguranţă, facilitând transpunerea în practică a 
memorandumului de înţelegere. Prima generaţie de 
telefoane mobile noi cu încărcător comun ar trebui 
să ajungă pe piaţa UE începând cu anul 2010.   

În momentul de faţă, în UE există un exces de 
încărcătoare destinate telefoanelor mobile. Multe 
dintre acestea pot fi utilizate numai pentru 
încărcarea unui anumit model de telefon mobil. 
Aproape fiecare gospodărie deţine o colecţie de 
încărcătoare devenite inutile.Încărcătoarele vechi 

mailto:of-transport@ec.europa.eu
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generează actualmente mai multe mii de tone de 
deşeuri pe an. 

În cadrul unor negocieri intense şi constructive cu 
Comisia Europeană, producătorii de telefoane 
mobile au convenit să rezolve această 
problemă.Într-un memorandum de înţelegere 
prezentat Comisiei, industria de profil se angajează 
să asigure compatibilitatea noilor telefoane mobile 
adaptate pentru transferuri de date („data-
enabled”) pe baza conectorului micro USB utilizat 
ca interfaţă pentru încărcare.Se preconizează că 
acest dispozitiv va oferi o bună capacitate de 
încărcare.  Pe viitor:  

•Viaţa utilizatorilor de telefoane mobile va fi mai 
uşoară. 

•Numărul de încărcătoare va fi redus. 
•Va exista un impact pozitiv asupra mediului. 

Memorandumul de înţelegere va fi însoţit de un 
nou standard UE. Acest standard va garanta 
utilizarea în condiţii de siguranţă a telefoanelor 
mobile, precum şi evitarea problemelor de 
interferenţe radio. Comisia Europeană continuă să 
colaboreze îndeaproape cu producătorii, pentru a 
se asigura că memorandumul va putea fi transpus în 
practică în mod rapid. Se preconizează că prima 
generaţie de telefoane mobile noi cu încărcătoare 
universale va ajunge pe piaţa UE începând cu anul 
2010. Memorandumul a fost semnat de următoarele 
companii: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, 
Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, 
Sony Ericsson şi Texas Instruments. 

Sursă: 
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 
 

 

adrese utile 
Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Intrebarile dumneavoastra la subiecte din sfera Dezvoltarii Regionale 

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

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

regionala  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=205 si  

 cooperare teritoriala  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=431,  

 principiile si practicile europene privind regenerarea urbana 
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1050,  

Programul national de sprijinire a construirii de locuinte 
proprietate personala  

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

preventie si interventie  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037,  

cutremurele si efectele lor – prevenire si masuri  
http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/brosura 

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

Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, Telefon 0372-111.409, info@mdrl.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 
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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, e-
mail: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro 
 
 

 
ADR Bucuresti – Ilfov - Bucuresti, Ilfov  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, 
Str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti,  
Sediu social: Calea Victoriei, nr. 16-20, Scara A, Etaj 
2,Sector 3, Bucuresti, Romania 
Telefon/Fax: +4021 315.96.59, +4021 315.96.65 
Website: www.adrbi.ro   
E-mail: contact@adrbi.ro        
Persoana de contact: Cristian Pavel 
Persoane de contact Help-DesK POR: 
Informatii generale: Simona Curpan, Expert Promovare 
Regionala si Investitii 
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Tel: +4021 313.80.99 
E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
 
Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
de la Oradea – pentru graniţa România-Ungaria 
Str. Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410051 Oradea, Judeţul 
Bihor, România  
tel/fax: +40 259 473174 
E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Călăraşi – pentru 
graniţa România-Bulgaria 
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 1, Călăraşi 910019 
E-mail: info@calarasicbc.ro, 
http://www.calarasicbc.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Suceava – pentru 
graniţa România-Ucraina 
Telefon: +4-0230-530049, Fax: +4-0230-530049 
E-mail: office@brctsuceava.ro, 
http://www.brctsuceava.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Timişoara – pentru 
graniţa România-Serbia şi Muntenegru 
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, et.1, 300054 
Timisoara, jud Timis 
Tel/fax: 0356-426360, 426361 
E-mail: office@brct-timisoara.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de 
la Iaşi-pentru graniţa 
România-Moldova 
Strada Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, parter, camera 
161 bis, Iasi 
Telefon/fax : +40232 270 646 
E-mail: office@brctiasi.ro 
 
Agenţii de Dezvoltare Judeţeană 
 
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 

Persoana de contact: Corina Jusca, consultant 
marketing 
corina.jusca@adetim.ro 
 
 
Direcţii de Dezvoltare Regională în cadrul Consiliilor 
Judeţene 
 
Consiliul Judeţean Sălaj 
Directia Dezvoltare Regionala  
Persoana de contact: Rozalia Caltea, consilier 
 
Consiliul Judetean Suceava 
Directia Generala de Dezvoltare Strategii si Programe  
Persoana de contact: Robert Greceanu,consilier 
principal 
 

Comisia Europeană 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
Str. Jules Michelet nr.18, sector 1, 010463  
Bucuresti, Romania 
Tel: +40-21-203.54.00 
Fax: +40-21- 316.88.08 
E-mail:  comm-rep-ro@ec.europa.eu  
 
DG REGIO – Directia Generala Dezvoltare Regionala a 
Comisiei Europene 
European Commission  
DG Regional Policy  
Rue de la Loi, 200, CSM 2 AO1/199.  
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Tel : +32 2 296 06 34 
Fax : +32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
 
DG REGIO – Informare si comunicare 
Thierry DAMAN, Sef de unitate 
Tel: (32-2) 29-54733, 67268  
Wolfgang PETZOLD,  
Tel: (32-2) 29-98832, 94398 
 
DG REGIO – Directia H – Interventii in Bulgaria, 
Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si IPA/ISPA 
Jean-Marie SEYLER, Director 
Tel: (32-2) 29-54681, 53589  
 
DG REGIO – Unitatea pentru Romania 
Anastassios BOUGAS, Sef de unitate  
Tel: (32-2) 29-61078, 87
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Locuinţei (MDRL) 

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

Doina DOBRE-LEREANU, Directia de Comunicare, MDRL 

Burse si stagii in UE 
Finanţări 

Oana IPATI, Directia de Comunicare, MDRL 

Ştiri europene Reka NYITRAI, Doina Dobre-Lereanu, Directia de Comunicare, 
MDRL 

Coordonare, redactare, 
lay-out 

Doina DOBRE-LEREANU 
Directia de Comunicare, MDRL 

Contact doina.dobre@mdrl.ro, oana.ipati@mdrl.ro 
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