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agenda minister 

1 mai 

 Participarea la deschiderea Zilelor Cetăţii (Alba Iulia) 
 Semnarea a două contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional (Alba Iulia) 
 Participarea la plecarea în croazieră a Navei Şcoală Mircea (Constanţa) 
 Participarea la evenimentele organizate de MDRT (Plaja Steaguri - Neptun) 

30 aprilie, Mangalia 

 Ministru Elena Udrea a semnat la Mangalia, un contract de finanţare prin Programul Operaţional 
Regional care vizează dezvoltarea gamei de servicii turistice oferite de clubul de vacanţă 
Mediterraneo din staţiunea Neptun. 

27 aprilie, Bucureşti  

 Conferinţa de presă - 1 Mai – deschiderea sezonului estival pe litoral 

26 aprilie,  

 Vizita doamnei ministru Elena Udrea în judeţele Cluj şi Arad  

24 aprilie, Mangalia 

 Ministrul Elena Udrea a participat la deschiderea oficială a seminarului cu tema "Urbanismul şi 
turismul durabil – o provocare pentru relansarea litoralului românesc” 

20 aprilie, Bucureşti 

 Declaraţii de presă ale ministrului dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, privind activitatea 
comitetului de urgenţă în turism şi acţiunile întreprinse pe litoral privind verificarea şi controlul 
construcţiilor de pe plajă 

17 martie, Buzău 

 Vizita ministrului Elena Udrea în judeţul Buzău - Protocol de colaborare pentru construirea de 
locuinţe în Buzău 

15 aprilie, Vâlcea 

 Vizita ministrului Elena Udrea în judeţul Vâlcea - stadiul implementării programelor derulate de 
minister în judeţ 

14 aprilie, Bucureşti 

 Briefing de presă al ministrului Elena Udrea la finalul sedinţei de Guvern 
 Întâlnirea ministrului Elena Udrea cu Avigdor Liberman, viceprim-ministru şi ministru al afacerilor 

externe al Statului Israel 

8 aprilie, Bucureşti 

 Reuniunea Consiliului Consultativ al Turismului (oportunităţi pentru presă, la sfârşitul întâlnirii) 
 Întâlnirea ministrului Elena Udrea cu ambasadorul Germaniei, Andreas von Mettenheim, la Bucureşti 

 

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105763
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105763
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105761
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105761
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105762
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105755
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105752
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105748
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105742
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105736
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105731
http://gov.ro/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-dezvoltarii-regionale-si-turismului-elena-udrea-la-finalul-sedintei-de-guvern__l1a108648.html
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105730
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105726
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105725
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dezvoltare regională 
 
Aprilie – iunie 2010: Sesiuni de informare pentru mass-media privind stadiul 
proiectelor  REGIO  
 
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (A.M.P.O.R.) din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat, în data de 22 aprilie a.c, la Piatra Neamţ, sesiunea de 
informare adresată reprezentanţilor mass-media din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Directorul General al 
A.M.P.O.R., domnul Gabriel Friptu, împreună cu Directorul General al A.D.R. Nord-Est, domnul Constantin 
Apostol, au prezentat presei evoluţia alocării fondurilor europene prin P.O.R. din ultimul an.  
 
Scopul acestei sesiuni a fost acela de a prezenta mass-mediei din regiunea Nord-Est stadiul implementării 
REGIO – Programul Operaţional Regional, cu detaliere pe fiecare judeţ aferent regiunii. De asemenea, 
beneficiarii unor proiecte aflate în derulare, au prezentat istoricul proiectelor pe care le deruleazã, pentru 
a descrie ciclul unui proiect de la idee la implementare. Au fost prezentate trei proiecte din diferite judeţe 
ale regiunii:  
 

 ”Reabilitare şi modernizare străzi urbane în Municipiul Botoşani”  
       beneficiar: Primăria Municipiului Botoşani 

 „Extindere Complex Hotelier Mariko Inn” 
      beneficiar: SC NEMASE COMPROD SRL Roman 

 „Dezvoltarea serviciilor de proiectare prin modernizare la Societatea SC Ideal Proiect SRL 
Suceava”- beneficiar: SC IDEAL PROIECT SRL 

 
În cadrul acestei sesiuni de informare, reprezentanţii 
presei din regiunea Nord-Est (judeţele Bacău, Botoşani, 
Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui) au avut ocazia să afle 
informaţii de actualitate cu privire la alocarea fondurilor 
europene prin POR.  
Evenimentul face parte dintr-o serie de opt sesiuni de 
informare care vor avea loc în toate regiunile de 
dezvoltare ale României în perioada aprilie - iunie 2010, 
în următoarele localităţi: Brăila, Cluj Napoca, Alba Iulia, 
Craiova, Târgovişte, Timişoara şi Bucureşti. 
 
 
 

Pentru mai multe informaţii despre Regio vă rugăm, accesaţi: 
www.inforegio.ro. 
Contact: Andreea Mihălcioiu, consilier AMPOR 
E-mail: andreea.mihalcioiu@mdrt.ro 
 
Acţiunile salvamontului din Harghita finanţate printr-un proiect POR  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, gestionează 
Programul Operaţional Regional - REGIO prin care, în perioada 2007 – 2013, sunt alocate 4,4 miliarde de 
Euro, din care 85% reprezintă contribuţia Uniunii Europene. 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat, la Miercurea Ciuc, contractul finanţat 
prin POR, pentru proiectul Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita. 
 
Acesta este primul proiect de acest gen contractat la nivel naţional pe domeniul 5.2 al Programului 
Operaţional Regional. Finanţarea acordată acestei cereri de finanţare este alocată prin Programul REGIO, 
Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.  
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Proiectul, în valoare totală de 1.869.597,66 euro, din care 1.473.386,24 euro reprezintă fonduri europene 
nerambursabile, urmează a fi implementat pe parcursul a 20 de luni.  
 
Principalele obiective ale proiectului: 

 construirea, amenajarea şi dotarea a 4 baze de salvamont la Harghita Băi, Lacul Roşu, Harghita 
Mădăraş şi Topliţa; 

 echiparea corespunzătoare a celor 4 formaţii de salvamontişti care vor opera în cadrul acestor baze. 
Beneficiarii direcţi ai investiţiei vor fi atât locuitorii zonei, cât şi turiştii care vizitează judeţul Harghita. 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105739 
 
Detalii suplimentare puteţi afla de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, date de contact: ALBA 
IULIA, Piaţa Consiliul Europei, nr. 32D, Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613,  E-mail: 
office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro 
 
 
Calitatea serviciilor turistice, o prioritate a turismului românesc 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat în data 30 aprilie, la Mangalia, un 
contract de finanţare prin Programul Operaţional Regional care vizează dezvoltarea gamei de servicii 
turistice oferite de clubul de vacanţă Mediterraneo din staţiunea Neptun. 
 
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 21 de luni şi are o valoare totală de 9.372.321,96 lei, din care 
6.540.280,82 lei valoare eligibilă, formată din 4.578.196,57 lei contribuţia Uniunii Europene din Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi 1.962.084,25 lei contribuţia beneficiarului.  
 
Obiectivele urmărite sunt realizarea unei infrastructuri specifice turismului “de 
sănătate/recreere/înfrumuseţare” şi turismului de business/corporate, precum şi dezvoltarea gamei de 
servicii turistice oferite de clubul de vacanţă Mediteraneo.  
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105762  
 
Cooperare teritorială  

 
Citiţi numărul lunii aprilie al buletinului informativ URBACT II! 

Programul de cooperare teritorială URBACT II, prin Secretariatul 
Programului, a lansat buletinul informativ al lunii aprilie. Acesta este 
disponibil în limba română, pe pagina Punctului Naţional de Diseminare 
URBACT II, alături de lista beneficiarilor URBACT din România. 
 
Buletinul informativ URBACT al lunii aprilie conţine articole cu privire la 
impactul pe care îmbătrânirea populaţiei îl are asupra pieţei locurilor 
de muncă şi la contribuţia adusă de proiectul URBACT GECT la 
îmbunătăţirea procesului de cooperare transfrontalieră.  
În secţiunea de ştiri, buletinul abordează problematica potenţialului 
patrimoniului cultural din perspectiva dezvoltării urbane durabile şi a 
creşterii competitivităţii.  
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rolul de Punct 
Naţional de Diseminare (PND) în România, având atribuţii de 
diseminare a informaţiilor privind derularea acestui Program.  

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
Buletinul informativ 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105735 
 
Punct Naţional de Diseminare 
http://www.mdrl.ro/index.php?p=4376  

http://www.mdrl.ro/index.php?p=4383
http://www.mdrl.ro/index.php?p=4376
http://www.mdrl.ro/index.php?p=4376
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Dezvoltare economică şi socială prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia 
 
Guvernul a aprobat Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, revizuit în urma 
primirii alocărilor financiare pentru perioada 2010-2011 din partea Comisiei Europene.  
 
Bugetul pentru perioada 2010-2011 este de 19.348.970 Euro, din care 16.446.623 Euro contribuţia Uniunii 
Europene prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IAP) şi 2.902.347 Euro 
cofinanţarea naţională publică a statelor partenere. 
 
Programul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), 
cofinanţat de statele partenere în program şi se adresează ariei de cooperare din zona de frontieră româno-
sârbă, respectiv judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi (din România) şi districtelor Severno-Banatski, 
Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Braničevski şi Borski (din Republica Serbia).  
 

Programul finanţează proiecte privind dezvoltarea economică şi 
socială, protecţia mediului şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, 
acţiuni ale comunităţilor locale pentru dezvoltarea societăţii 
civile, furnizarea de servicii către comunităţile din zona de 
graniţă, schimburi educaţionale, culturale şi sportive, precum şi 
intensificarea integrării sociale şi culturale a regiunilor de graniţă.  
 
Beneficiarii eligibili în cadrul acestui program pot fi autorităţi 
publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi organizaţii 
reprezentative, universităţi, institute de cercetare, organizaţii 
educaţionale/ de instruire. 

 
Primul apel pentru propuneri de proiecte al Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 
s-a încheiat în data de 29 iulie 2009 şi a avut alocate fonduri IPA în valoare de 10.419.132 Euro. Au fost 
depuse 166 de proiecte, aflate în prezent în procedura de evaluare. 
 
 
Dezvoltare teritorială 
 
”O ROMÂNIE FRUMOASĂ” – un proiect de regenerare urbană şi management al 
patrimoniului cultural 
 
Considerat de importanţă naţională în domeniul regenerării urbane, a restaurării şi valorizării patrimoniului 
cultural din România, proiectul ”O Românie Frumoasă” a fost dezvoltat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD România) şi Guvernul României începând din 2003, prin intermediul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu implicarea a 12 
autorităţi locale.  
 
Scopul proiectului: 

 întărirea capacităţilor instituţionale la nivel naţional şi local în vederea reabilitării şi punerii în 
valoare a patrimoniului cultural urban, ca mecanism în serviciul dezvoltării socio-economice 
durabile şi a spiritului şi identităţii comunităţilor locale. 

Strategia de lucru 
 interdisciplinară şi inter-instituţională, integrată – la nivelul căreia sunt luate în calcul elemente de 

patrimoniu ce definesc identitatea locală, în jurul cărora se pot dezvolta proiecte culturale, 
economice sau de turism. 

 
Rezultate: 

 Până în prezent, au fost realizate proiecte în 12 oraşe româneşti (Alba Iulia, Bistriţa, Brăila, Braşov, 
Bucureşti, Craiova, Mediaş, Miercurea Ciuc, Sibiu, Sighişoara, Sulina, Târgovişte) în spaţii publice din 
centre istorice urbane şi zone noi din oraşe. Mai multe detalii pot fi consultate pe următorul site: 
http://www.beautifulromania.ro/proiecte.html. 



 6

 
 
Cetatea Alba Iulia – un spaţiu public 
amenajat printr-un proiect de regenerare 
Pentru a contribui la dezvoltarea turismului 
cultural în zonă şi reintegrarea citadelei în 
viaţa comunităţii, partenerii implicaţi în 
proiect şi-au propus realizarea unui traseu de 
vizitare complex, cuprinzând diverse elemente 
de arhitectură, de peisaj monumental şi 
urban.  
În acest sens, au fost dezvoltate intervenţii la 
nivelul Centrului Militar Manutanţa, al 
Traseului celor Trei Fortificaţii, al Porţii a IV-a 
a Cetăţii tip Vauban, al Porţii de sud şi al 
Zidului Castrului Roman. 
 

 
Pentru detalii asupra tipului de activităţi aferente fiecărui obiectiv vă rugăm accesaţi:  
http://www.beautifulromania.ro/proiecte/alba-iulia/  
 
                                                                                        

                                                                                                  
În prezent, echipa proiectului ”O Românie 
Frumoasă” se ocupă, alături de echipa de 
management de la nivel local, de coordonarea 
aspectelor tehnice şi sociale ale Proiectului de 
restaurare a Porţii a V-a a Cetăţii. 
 
Pentru perioada 2010 – 2011, au fost prevăzute 
investiţii în componenta on-line a proiectului, 
prin activarea unui centru de resurse referitor la 
bunele practici din ţară şi din afara ei, atât în 
domeniul regenerării urbane şi rurale, cât şi în 
cel al managementului şi economiei 
patrimoniului cultural local şi naţional. 
De asemenea, planul prevede continuarea 
proiectelor pilot de restaurare desfăşurate în 
centre istorice (Alba Iulia, Bucureşti) sau de 
reabilitare a spaţiilor publice definitorii pentru 
diverse comunităţi (Sulina). 
 
 
 

 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  
Site-ul proiectului 
www.beautifulromania.ro,  
Blog-ul proiectului 
www.beautifulromania.ro/blog  
Pagina de Facebook 
www.facebook.com/beautifulromania. 
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Urbanismul şi turismul durabil – o provocare pentru relansarea litoralului 
românesc 
 
Seminar de informare  
24 aprilie 2010 
Mangalia 
 
Deschiderea oficială a seminarului a avut loc sâmbătă, 24 aprilie 2010, începând cu ora 9.30, în prezenţa 
ministrului Elena Udrea. 
Obiectivele seminarului: 

 conştientizarea tuturor participanţilor asupra situaţiei în care se află litoralul românesc şi asupra 
nevoii de schimbare a modului de acţiune publică şi privată; 

 promovarea politicilor MDRT legate de problematica dezvoltării teritoriale durabile şi a dezvoltării 
activităţii de turism în zona litoralului românesc; 

 identificarea unor posibile parteneriate; 
 identificarea unor măsuri imediate cu privire la amenajarea litoralului românesc şi la dezvoltarea 

turismului. 
 
La eveniment au participat 
reprezentanţi ai administraţiei 
publice centrale, administraţiei 
publice locale, precum şi 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale cu preocupări în 
domeniul urbanismului şi protecţiei 
mediului. 
 
S-au dezbătut tendinţele actuale în 
dezvoltarea urbană şi în promovarea 
turismului pe litoralul românesc şi s-
au identificat soluţii privind 
reabilitarea litoralului românesc şi a 
activităţii de turism în această zonă. 
 
Evenimentul a făcut parte dintr-o 
serie de acţiuni demarate de MDRT, în vederea realizării unui parteneriat cu toţi factorii implicaţi 
(reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, 
precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul urbanismului şi protectiei 
mediului), în vederea amenajării litoralului românesc pentru un turism durabil şi competitiv.  
 
În urma discuţiilor şi a vizitelor de lucru în staţiunile Vama Veche, Costineşti şi Neptun, au fost identificate 
o serie de soluţii privind reabilitarea litoralului românesc şi a activităţii de turism în această zonă, precum: 
modificarea legislaţiei în vigoare în domeniul autorizării construcţiilor şi urbanismului, continuarea 
activităţilor în cadrul Grupului interinstituţional pentru reglementarea activităţii de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pe litoral, colaborarea cu autorităţile publice locale.  
 
Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriului 
 
Seminar de informare  
Bucureşti, 11 mai 2010 
Sediul MDRT 
 
În cadrul Programului ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii 
teritoriale au fost lansate, pe data de 3 mai 2010, noi oportunităţi de finanţare europeană a cercetării 
teritoriului. 
 

http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/index.html
http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/index.html
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Organizator: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
11 mai 2010 
 
Scopul seminarului  

 informarea şi pregătirea potenţialilor beneficiari din România pentru valorificarea noilor oportunităţi 
ESPON.  

Seminarul va aborda interactiv, în cadrul sesiunilor de informare şi ale celor de întrebări şi răspunsuri, 
următoarele subiecte de interes pentru participanţi: 

 noile oportunităţi de finanţare a proiectelor (tematici de cercetare, buget, termenii de referinţă ai 
viitoarelor proiecte de cercetare etc.); 

 condiţiile de eligibilitate a potenţialilor beneficiari şi etapele pe care trebuie să le parcurgă pentru 
a participa în proiectele de cercetare, posibilităţi de identificare a partenerilor de proiect; 

 completarea formularului de propunere de proiect, greşeli frecvente; 

 experienţele instituţiilor din România care au participat sau participă la proiecte ESPON; 

 procedura de control de prim nivel şi rambursarea cheltuielilor. 
 
Participanţi  
Evenimentul se adresează potenţialilor beneficiari din România interesaţi de participarea la viitoarele 
proiecte ESPON sau care doresc să afle mai multe informaţii referitoare la program (reprezentanţi ai 
universităţilor şi instituţiilor de cercetare, publice, de drept public sau private din domeniul dezvoltării 
teritoriale, cercetători, experţi, tineri practicieni). 

Agenda evenimentului poate fi accesată la următoarea adresă: 

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/agenda_eveniment_11_mai.pdf .  
 
Fonduri europene pentru finanţarea proiectelor de cercetare a teritoriului 
 
Pe data de 3 mai 2010, au fost lansate noi oportunităţi de finanţare a cercetării teritoriului prin 
Programul ESPON 2013. Bugetul total disponibil este de 5.900.000 euro. 
 

Termenul limită pentru transmiterea proiectelor este 28 iunie 2010. Pot participa 
în cadrul apelurilor lansate, instituţii publice şi private din domeniul cercetării. 
Pachetul de documente pentru formularea propunerii de proiect va fi disponibil pe 
site-ul web www.espon.eu începând cu data de 3 mai 2010.  

 
Informaţii privind apelurile ESPON  
 
Apelurile pentru proiecte de cercetare vor fi lansate în cadrul următoarelor priorităţi ale programului:Apel 
pentru propuneri de proiecte Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, 
competitivităţii şi coeziunii teritoriale pentru următoarele 2 tematici: 

TEMATICA Buget EURO 

European seas in territorial development (Mările Europei şi 
dezvoltarea teritorială) 

800.000 

Indicators and perspectives for services of general interest in 
territorial cohesion and development (Indicatori şi perspective pentru 
serviciile de interes general) 

1.000.000 

Buget total  1.800.000 
 
Tematicile proiectelor de cercetare aplicată derulate în cadrul Priorităţii 1 a programului sunt definite 
pe baza nevoilor de cercetare a factorilor relevanţi pentru formularea politicilor. Proiectele de 

http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/AppliedResearch.html
http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/AppliedResearch.html
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cercetare ESPON vor sprijini formularea politicilor prin crearea unei baze de informaţii comparabile şi 
de cunoştinţe cu privire la dinamica teritoriului, potenţialul şi provocările teritoriului şi se vor axa pe 
oportunităţile de dezvoltare a regiunilor şi oraşelor. 
 
Apel pentru propuneri de proiecte Prioritatea 2 – Analize focalizate spaţial, realizate la cererea 
utilizatorilor/Etapa 2. Următoarele 8 tematici vor fi finanţate prin bugetul programului: 
 

TEMATICA Buget € 

EITA – ESPON and TIA – Territorial Impact Assessments (EITA – ESPON şi 
evaluările impactului teritorial) 

350.000 

ULYSSES – Using Applied Results from ESPON as a Yardstick for Cross-
Border Spatial Planning and Development (ULYSSES – Utilizarea 
rezultatelor cercetărilor aplicate ca etalon pentru planificarea şi 
dezvoltarea teritorială transfrontalieră) 

350.000 

RISE – Identifying and Exchanging Best Practice in Developing Regional 
Integrated Strategies in Europe (RISE – Identificarea şi schimbul de bune 
practici privind dezvoltarea strategiilor regionale integrate din Europa) 

350.000 

POLYCE – Metropolisation and Polycentric Development in Central 
Europe: Evidence Based Strategic Options (POLYCE – Metropolizarea şi 
dezvoltarea policentrică în Europa Centrală: Variante strategice bazate 
pe date) 

350.000 

TPM – Territorial Performance Monitoring (TPM – Monitorizarea 
performanţelor teritoriului) 

350.000 

BEST – METROPOLIS – Best Development Conditions in European 
Metropolis: Paris, Berlin, Warsaw (METROPOLIS – Condiţii favorabile de 
dezvoltare în metropolele europene: Paris, Berlin, Varşovia) 

350.000 

SEMIGRA – Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural 
Regions (SEMIGRA – Migraţia selectivă şi distribuţia inegală pe sexe în 
zonele rurale) 

350.000 

SMART-IST – Smart Institutions for Territorial Developments (Instituţii 
„inteligente” pentru dezvoltarea teritorială) 

350.000 

Buget total 2.800.000 
 
Prin Prioritatea 2 este introdus un nou tip de proiecte în cadrul Programului ESPON 2013, proiecte care 
au ca specific utilizarea în cadrul unui parteneriat format din diferite instituţii relevante pentru 
domeniul dezvoltării teritoriale (stakeholders) şi instituţiile de cercetare, a datelor si rezultatelor 
ESPON existente. 
 
Procedura presupune parcurgerea a două etape pentru realizarea analizelor focalizate: 
Într-o primă etapă (încheiată), instituţiile relevante (stakeholders) sunt chemate să îşi exprime 
interesul pentru anumite informaţii/cunoştinţe. Acest lucru se realizează prin transmiterea de expresii 
de interes privind ideea de proiect. Expresiile de interes selectate vor constitui baza pentru elaborarea 
specificaţiilor proiectelor de analiză focalizată.  
 
În a doua etapă (etapa curentă), specificaţiile de proiecte vor fi lansate spre cercetare în cadrul unui 
apel pentru propuneri de proiecte. Proiectele selectate vor fi realizate în strânsă colaborare cu 
instituţiile relevante. 
 
Activităţile transnaţionale în cadrul priorităţii 4 a programului urmăresc consolidarea, conştientizarea 
şi diseminarea rezultatelor ESPON, având ca obiective specifice (1) implicarea factorilor relevanţi pentru 
formularea politicilor, practicieni, cercetători şi studenţi precum şi (2) promovarea perspectivei 
europene asupra dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii. 

http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/TargetedAnalyses.html
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Bugetul total disponibil în cadrul apelului este de 1.300.000 euro. 
 
Pot participa la apelul în cadrul Priorităţii 4 doar Punctele de Contact ESPON selectate/desemnate de către 
statele participante la program. 
Persoană de contact: 
Delia Elena POPA  
Manager Public  
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială  
Serviciul Strategie şi Cooperare Teritorială  
Tel./Fax: +40 (37) 211 4560  
Mobil: +40 749 196 946  
e-mail:delia.popa@mdrt.ro  
 
Surse de informare ESPON 
www.espon.eu - site-ul oficial al Programului ESPON 2013 
www.mdrt.ro - Secţiunea ESPON 2013 – site-ul MDRT, Autoritate Naţională pentru Programul ESPON 2013 
www.infocooperare.ro - Info ESPON 2013 – portalul MDRT de sprijinire a potenţialilor beneficiari ai 
Programului ESPON 2013 
www.esponromania.ro - site-ul Punctului de Contact ESPON din România. 
 
lucrări publice şi locuinţe 
 
Modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe 

Guvernul României a adoptat, în şedinţa din 21 aprilie a.c., la 
propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Hotărârea privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001. 
Actualizarea acestor norme va permite punerea în aplicare a 
noilor modificări ale Legii nr. 152/1998, aduse prin Ordonanţa 
de urgenţă nr. 14/2010 şi, respective, Ordonanţa de urgenţă 
nr. 33/2010.  

Prin actualizarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, se au în vedere următoarele modificări:  

 Valoarea de vânzare a locuinţelor pentru tineri reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat 
multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea 
calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia;  

 Valoarea de înlocuire reprezintă valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza 
valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat 
din raportul între valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în 
anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii 
lucrărilor acestor locuinţe;  

 Pentru stabilirea preţului de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată se adaugă 
comisionul de până la 1% al unitătii prin care se efectuează vânzarea;  

 Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105744 
 

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/index.htm
http://www.infocooperare.ro/program.aspx?id=18
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MDRT construieşte 800 de locuinţe prin ANL în 
Buzău 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va construi în 
Buzău, prin ANL, locuinţe pentru tineri pe un teren aparţinând 
Ministerului Apărării Naţionale, 30% dintre aceste locuinţe 
urmând să fie repartizate angajaţilor M.Ap.N. 
 
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a 
semnat în data de 16 aprilie a.c., împreună cu ministrul 
apărării naţionale, Gabriel Oprea, şi primarul municipiului 
Buzău, Constantin Boscodeală, un Protocol de colaborare între 
instituţiile pe care aceştia le reprezintă, în vederea construcţiei unui cartier de aproximativ 800 de 
locuinţe pentru tineri civili şi militari.  
Terenul din zona Micro 14 Buzău, pe care se vor construi aceste locuinţe, se află în prezent în proprietatea 
publică a statului şi urmează să fie transferat din administrarea M.Ap.N. în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău.  
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105736   
 
Modernizare şi refuncţionalizare în cadrul spitalului CF Ploiesti 
 
In data de 26 aprilie 2010, a avut loc recepţia finală a lucrărilor de consolidare, modernizare şi 
refuncţionalizare la Corpul B al Spitalului General CF Ploieşti, obiectiv de investiţie promovat în cadrul 
„Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii 
de urgenţă – Componenta B: Reducerea riscului seismic”, finanţat dintr-un împrumut de la Banca Mondială şi 
cofinanţat de Guvernul României.  
 
Spitalul General CF Ploiesti face parte din cea mai importantă categorie de 
clădiri publice, categoria spitalelor de urgenţă, cu o pondere de 23% din 
totalul obiectivelor cuprinse în cadrul Componentei B a Proiectului. 
Valoarea totală a investiţiei la momentul receptiei lucrărilor a fost de 
2.582.087,4 lei. Lucrările au avut ca obiectiv principal îmbunătăţirea 
comportării structurii în ansamblul ei, scopul prioritar fiind punerea în 
siguranţă a clădirii prin consolidarea structurii de rezistenţă, limitarea 
degradărilor la acţiunea cutremurelor şi asigurarea utilităţilor vitale care 
conditionează funcţionarea spitalului în situaţii de criză.  
 
Coordonarea implementării a fost asigurată de Unitatea de Management a 
Proiectului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 
calitate de Administrator de Proiect, având colaborarea beneficiarului 
obiectivului de investiţie – Spitalul General CF Ploieşti.  
 

Consolidarea clădirilor publice are ca principal scop asigurarea 
continuităţii funcţionării şi furnizării de servicii publice în 
eventualitatea producerii unui dezastru. Acest aspect este cu atât mai 
important în cazul spitalelor, care, în momentul producerii unui 
cutremur major şi imediat după producerea acestuia, trebuie să fie 
operaţionale, în vederea asigurării serviciilor sanitare de urgenţă.  
 
Protocol de colaborare pentru construirea de locuinţe 
în Cluj-Napoca 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va construi lângă Cluj-
Napoca, prin ANL, locuinţe pentru tineri, pe terenuri din unităţi 
militare dezafectate, 40% dintre aceste locuinţe urmând să fie 
repartizate angajaţilor Ministerului Apărării Naţionale. 
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Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a semnat în data de 26 aprilie a.c., împreună cu 
ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea, şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, un Protocol 
de colaborare între instituţiile pe care aceştia le reprezintă, în vederea construirii unui cartier de 
aproximativ 2.300 de apartamente pentru tineri civili şi militari. 
 
Terenul, cu o suprafaţă de aproximativ 16 hectare, pe care se vor construi aceste locuinţe, este situat în 
zona Valea Gârbăului şi se află în prezent în proprietatea publică a statului, urmând să fie transferat din 
administrarea M.Ap.N. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. 
 
turism 
 
Târgul Internaţional de turism „Tourism. Leisure. Hotels. 2010”  
a XV-a ediţie  
Chişinău, Republica Moldova  
15-17 aprilie 2010 
 
În perioada 15-17 aprilie 2010, a avut loc, la Chişinău, Republica Moldova, cea de-a XV-a ediţie a Expoziţiei 
Internaţionale de Turism "Tourism. Leisure.  Hotels. 2010". 
La ediţia din acest an, România a participat cu un stand naţional de 100 de metri patraţi, cu patru laturi 
deschise, design modern şi atrăgător, şi s-a bucurat de atenţia a aproximativ 4 600 de vizitatori. 
 
În cadrul standului României au fost prezenţi reprezentanţi ai agenţiei de turism Discovery, Dafora, ai 
staţiunilor Slănic Moldova, Slănic Prahova, Sovata, Sinaia, ai Clubului Vila Bran etc., fiecare prezentând 
oferte pentru litoralul românesc, Delta Dunării, turismul balnear, de afaceri, vacanţe la munte etc.  

 
Standul României a fost remarcat şi de oficialităţile din 
Republica Moldova care au participat la inaugurarea târgului, 
fiind primul stand vizitat de Preşedintele Interimar al 
Republicii Moldova, dl. Mihai Ghimpu şi dna. Ludmila 
Dumitraş, şeful Agenţiei Naţionale de Turism al Republica 
Moldova.  
 
Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
la Târgul de Turism “Tourism. Leisure. Hotels.2010” de la 
Chişinău a constituit un prilej deosebit pentru promovarea 
ofertelor de turism în România atât pentru 4 600 de 
vizitatori, cât şi pentru expozanţii, care şi-au completat 
portofoliile de afaceri cu contracte şi acorduri de colaborare 

(aprox.160).  
 
Totodată, participarea României la târgul de la Chişinău a fost foarte importantă în condiţiile îmbunătăţirii 
relaţiilor bilaterale şi a interesului manifestat pentru ţara noastră, dar şi din punctul de vedere al imaginii 
de destinaţie turistică tradiţională pentru turiştii moldoveni. 
 
Evenimente  
Conferinţa cu tema “Propuneri ale participanţilor la sectorul turistic privind 
facilitarea colaborării în cadrul Proiectului Calypso” 
6-7 mai 2010 
 
România participă, alături de alte 19 state din Europa, în cadrul Proiectului Calypso, proiect iniţiat de
Comisia Europeană/Directoratul pentru Întreprinderi şi Industrie/Unitatea pentru Turism, în scopul
dezvoltării turismului social în Europa.  
 
În cadrul acestui proiect, MDRT a organizeazat, la Băile Felix, în perioada 6-7 mai 2010, conferinţa 
internaţională cu tema Propuneri ale participanţilor la sectorul turistic privind facilitarea colaborării în 
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cadrul Proiectului Calypso. În perioada 5-6 mai 2010, în aceeaşi locaţie s-a desfăşurat Congresul Anual 
ESPA – Asociaţia Europeană pentru Turism Balnear. Conferinţa Calypso din România este penultima 
conferinţă organizată în cadrul proiectului, după cele de la  Malaga/Spania, Varşovia/Polonia, 
Toulouse/Franţa, Roma/Italia şi Bruxelles/Belgia, ultima urmând să aibă loc la Mallorca/Spania, în 
perioada 10-11 iunie 2010. 
 
Site Proiect Calypso:  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm 
 
 
PROIECTE 
 
Destinaţii Europene de Excelenţă 
 
Proiectul  european “Destinaţii Europene de Excelenţă” – EDEN a fost lansat de către Comisia Europeană 
în anul 2006 şi are ca principal obiectiv dezvoltarea unui turism european durabil şi creşterea vizibilităţii 
destinaţiilor non-tradiţionale. 
 
 În acest scop, administraţiile naţionale de turism organizează un concurs naţional de proiecte pentru
desemnarea destinaţiei de excelenţă a ţării respective, conform unei teme stabilite anual în cadrul
Comitetului Consultativ pentru Turism.  

 
Pentru România, Destinaţiile EDEN desemnate în cadrul ediţiilor anterioare
ale concursului sunt: Horezu, în anul 2008, pentru tema moştenire culturală 
intangibilă şi Parcul Natural Apuseni, în 2009, pentru tema turismul şi ariile 
protejate.   
 
MDRT va organiza un concurs naţional de proiecte pentru desemnarea
destinaţiei de excelenţă a României, conform temei concursului EDEN, 
stabilite anual în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, care, pentru
ediţia 2010, este turismul acvatic.  
La concurs pot participa staţiunile turistice de interes naţional şi local 
recunoscute prin legislatia în vigoare, a căror ofertă include ca element 

principal resursa apă (lacuri, râuri, zone de coastă, izvoare de apă minerală etc.).  
Dosarele de participare la concurs pot fi transmise până la data de 10 mai 2010, la următoarea adresă: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Strada Apolodor nr. 17, latura nord, sector 5, Bucuresti, cod 
postal 050741, cu menţiunea, pentru Direcţia Dezvoltare Turistică - Proiectul EDEN.  
 
Persoana de contact: Iulia Dăngulea, email: iulia.dangulea@mdrt.ro sau iulia.dangulea@gmail.com, tel. 
021 20 70 756.  
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/index.php?p=4411 
 
Informaţii privind Proiectul EDEN: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/ 

 
PHARE – Proiecte de succes 

 
Proiectul „Dezvoltarea integrată a Staţiunii Băile 
Olăneşti”, implementat cu succes 
 
În data de 25 martie 2010 a fost emis Certificatul de recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru obiectivul „RO2005/017-
553.04.01.01.01.02.12 - Dezvoltarea integrată a Staţiunii Băile 
Olăneşti”.  
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Proiectul de infrastructură de mari dimensiuni a fost finanţat prin Programul PHARE 2005 Coeziune 
Economică şi Socială, având ca beneficiari Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Băile Olăneşti şi ca 
Autoritate de Implementare Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.  
Contractul de lucrări, cu o valoare totală de 3.256.704,71 euro, a fost încheiat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului cu firma de construcţii S.C. CONEXVIL S.A, banii pentru realizarea 
lucrărilor provenind din fonduri Phare, de la bugetul de stat şi de la beneficiarul local. 
 
 
Obiectivele proiectului: 
Prin proiectul de la Băile Olăneşti s-a urmărit reabilitarea Parcului Central prin instalarea de băncuţe, 
iluminat ambiental, modernizare alei, adăposturi din lemn pentru turişti şi toalete publice. 
 
Un alt obiectiv a constat în modernizarea bazinului de apă sulfuroasă, acoperirea şi închiderea acestuia 
precum şi dotarea cu echipamentul necesar pentru recircularea apei, pentru purificarea şi încălzirea 
acesteia, dar şi amenajarea de spaţii auxiliare cu acces dinspre bazin şi dinspre plajă, anexe şi terase. 
 
De asemenea, s-a urmărit reabilitarea clădirii “Centrul Balnear”, a piscinei interioare şi a instalaţiilor 
sanitare, de încălzire şi climatizare, precum şi a instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii. 
S-a avut în vedere şi realizarea unei parcări supraetajate şi reabilitarea mai multor străzi.  
 
 
Rezultatele proiectului 

 
 
Centrul Balnear 
 
Clădirea este compusă din:  
subsol, parter, etaj  
include un bazin cu apă sulfuroasă pentru tratament. 
 
  
 
Bazinul are o suprafaţă de 62.87 mp si un volum de 76mc.  
 

 
 
Clădirea Bazin Apă Sulfuroasă 
 
 are o suprafaţă a încăperii bazinului de 117.9 mp,  
 o terasă în consolă de 85.2 mp şi 
 zona de intrare (windfang) cu o suprafaţă de 10.15 mp.  
 
 
În aceeaşi clădire se mai află un alt bazin cu apă sulfuroasă şi o 
anexă cu spaţii pentru duşuri, garderobă, centrală termică şi grupuri 
sanitare. 
 

 
Parcarea executată în cadrul proiectului 
 
- este compusă din 3 (+1) niveluri,  
- o suprafaţă totală de 4 273 mp.  
 
 
Trecerea de la un nivel la altul se face prin intermediul a 5 rampe. 
 
 
5 străzi reabilitate 
Aleea Trandafirilor, Str. Forestierilor, Str. Mihai Eminescu, Str. Parângului, Str. Băilor 
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Toate lucrările au fost executate în scopul dezvoltării potenţialului turistic al staţiunii Băile  
Olăneşti. 
 

Oportunităţi 
FINANŢĂRI  
Termen: iulie 2010 
 

Program 
 

 
 
 
A treia solicitare de propuneri 
Termen 6 iulie 2010 
Condiţii de finanţare  Programul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(în cele ce urmează FEDR), completat de co-finanţarea naţională a 
celor două State Membre participante în program, Ungaria şi România. 

Obiectivul programului Apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona 
de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, 
bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă 

Solicitanţi eligibili 1. Organisme publice: entităţi legale înfiinţate şi reglementate în 
baza dreptului public, având atribuite sarcini şi competenţe 
specifice de interes public; 

2. Organisme echivalente celor de natură publică: orice organism 
legal reglementat de dreptul public sau privat, care îndeplineşte 
următoarele criterii, în baza Directivei (CE) 18/2007: 

a.Sunt înfiinţate cu scopul de a adresa probleme de interes public, fără 
a avea un caracter industrial sau comercial; 
b.Dispun de personalitate juridică, şi 
c.Sunt finanţate, în principal, de stat, autorităţi locale sau regionale, 
sau alte organisme de drept public; sau se află sub supravegherea 
managerială a acestor organisme; sau majoritatea membrilor consiliilor 
lor de administraţie, management ori supraveghere sunt desemnaţi de 
către stat, autorităţile locale şi regionale, sau alte organisme de drept 
public. 

3. Organizaţii private non-profit: orice organism înfiinţat în baza 
dreptului privat, care acţionează în interes general; 

4.  Grupările Europene de Cooperare Teritorială.  
 

Activităţi eligibile  elaborarea unor studii si planuri privind infrastructura de
transport sau comunicatii; 

 realizarea unor proiecte comune in diverse domenii: protectia 
mediului, cercetare-dezvoltare, educaţie, piaţa muncii  

Informaţii suplimentare http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/hu_
ro/2_Oportunitati_finantare.pdf  
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Q&A 
 
POR 5.3, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 
produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific 
 
1. Realizarea unei pagini de web/baze de date online privind patrimoniul  construit este o activitate 
eligibilă în cadrul acestei măsuri? 
2. Cheltuielile privind închirierea unor echipamente speciale pentru documentarea patrimoniului 
construit sunt cheltuieli eligibile în cadrul acestei măsuri?  
Această activitate este necesară pentru completarea site-ului web cu materiale privind monumentele 
istorice. 
 
 
1. Realizarea unei pagini de web/baze de date online privind patrimonial construit este o activitate 

eligibilă în cadrul acestei măsuri, cu condiţia ca acest patrimoniu să constituie un real produs 
turistic.  

 
Trebuie să existe  componenta de resursă turistică aşa cum se regăseşte în ghidul solicitantului: 
 
În sensul prezentului ghid, produsul turistic specific nu trebuie privit în accepţiunea clasică a 
temenului. În cadrul domeniului major de intervenţie  5.3, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing  
specifice, vor putea fi finanţate numai proiecte care vizează promovarea de resurse turistice, 
componente ale mediului natural şi antropic, care, prin  calităţile şi specificul lor, sunt recunoscute şi 
valorificate prin turism. 
 
Resursele turistice pot fi:  

o naturale: elemente geomorfologice, de climă, de  floră şi de faună, peisaje, zăcăminte de 
substanţe minerale şi alţi factori;  

o antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri şi rezervaţii 
de arhitectură, monumente şi ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de artă, 
muzee, elemente de folclor şi artă populară. 

 
Produsul turistic propus a fi promovat trebuie să vizeze: 

 O atracţie bine localizată/conturată în spaţiu, cu impact asupra unei arii mai largi  
decât zona specifică resursei turistice. 

 
 2. Cheltuielile privind închirierea unor echipamente speciale pentru documentarea patrimoniului 
construit nu constituie cheltuieli eligibile luate separat. Soluţia ar fi încheierea unui contract de 
prestări de servicii cu o firmă care să realizeze materialele de prezentare dorite. 

 
Întrebările dumneavoastră cu privire la 
subiecte din sfera Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pot fi transmise Punctului de 
informare MDRT. Tot aici puteţi primi 
informaţiile solicitate în baza Legii Nr. 544-
2001, privind liberul acces al persoanelor la 
informaţiile de interes public. 
   
Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, 
Bucureşti,  
Tel. 0372111409 
info@mdrt.ro                                                       
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noutăţi legislative 
 
Statul investeşte în dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale 

 
Guvernul României a aprobat Hotărârea pentru modificarea şi 
completarea HG nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor. 
 
Noul program oferă posibilitatea dezvoltării unor sisteme de 
canalizare şi epurare a apelor uzate la sate, precum şi 
extinderea acţiunii programului în unităţile administrativ-
teritoriale unde există resurse turistice de interes naţional.  
 
 
Programul va avea o aplicabilitate mai largă la nivel naţional 

şi va aduce o serie de beneficii, precum: facilitarea accesului la servicii medicale al populaţiei din 
zonele rurale, facilitarea accesului către zonele turistice, creşterea frecvenţei şcolare pe tot parcursul 
anului, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum şi a unei furnizări constante de apă 
potabilă către populaţia beneficiară şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.  
 
Selecţia obiectivelor de investiţii care vor face obiectul finanţării în cadrul acestui program va intra în 
sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor transmise atât de consiliile 
judeţene în colaborare cu consiliile locale, cât şi direct de către consiliile locale în acord cu strategia de 
dezvoltare teritorială a României. Finanţarea programului se va face din bugetul de stat, prin bugetul 
MDRT, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale beneficiare, din credite contractate în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică şi din alte surse de finanţare legal 
constituite. 
Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105720 
 
ştiri din regiuni  
 
Conferinţa finală a proiectului “ERIK ACTION - Perfecţionarea Capacităţii de 
Inovare a Firmelor Existente” 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est implementează, în cadrul unui Consorţiu format din 11 
parteneri din 10 State Membre ale Uniunii Europene, proiectul “ERIK ACTION - Perfecţionarea 
Capacităţii de Inovare a Firmelor Existente” finanţat în cadrul Programului European de Cooperare 
Interregională INTERREG IVC, prioritatea “Inovare şi Economia Cunoaşterii”.  

 
Obiectivul general este 
creşterea eficacităţii 
politicilor de 
dezvoltare regională în 
domeniul inovării şi 
economiei cunoaşterii 
şi, în special, creşterea 
capacităţii de inovare a 
firmelor existente.  
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În data de 11 mai 2010, va fi organizată conferinţa finală a proiectului ERIK ACTION în Florenţa, 
Regiunea Toscana, Italia. Cu această ocazie, vor fi prezentate bunele practici şi experienţele 
acumulate de către parteneri pe parcursul derulării proiectului şi vor fi organizate sesiuni paralele pe 
tema perfecţionării capacităţii de inovare prin:  
• responsabilitate şi soluţii sustenabile pentru politici de inovare; 
• politici pentru susţinerea activităţii de inovare a tinerilor cercetători; 
• cooperare între firme, universităţi şi administraţia publică locală.  

 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va semna Planul Regional de Acţiune pentru transferarea 
a două bune practici, respectiv: “Platforma comună pentru stimularea cooperării”, exemplu de succes 
din Regiunea Smäland din Suedia, în ceea ce priveşte crearea unui parteneriat regional, cu 
participarea activă a autorităţilor regionale, firmelor şi mediului academic în rezolvarea unor 
probleme de interes comun, precum şi “Organizarea evenimentelor de promovare a transferului 
tehnologic între universităţi şi companii”, buna practică transferată din Regiunea Andalusia din Spania, 
în vederea stimulării inovării prin intermediul cooperării tehnologice, exploatării rezultatelor 
cercetării şi  facilitării colaborării dintre grupurile de cercetare şi companii. 

 
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina web www.eriknetwork.net sau www.adrse.ro, 
Persoana de contact: Adriana Vaida, manager proiect ERIK ACTION, adresa de e-mail 
adriana.vaida@adrse.ro.  
 
REGIUNEA CENTRU 
Consideraţi că faceţi parte din CELE MAI FRUMOASE SATE/COMUNE DIN 
REGIUNEA CENTRU? 

 
Cele mai frumoase sate şi comune din Regiunea Centru 
se pot promova prin Asociaţia „CELE MAI FRUMOASE 
SATE/COMUNE DIN ROMÂNIA”. Asociaţia îşi propune 
să reunească aproximativ 81 de sate (comune) 
tradiţionale, care să constituie modele de dezvoltare 
rurală în România. Asociaţia va urma modelul francez 
„CELE MAI FRUMOASE SATE DIN FRANŢA” şi respectiv, 
modelul belgian „CELE MAI FRUMOASE SATE DIN 
VALONIA”. Prin asociaţie, satele membre vor promova 
patrimoniul local-rural, produsele locale, tradiţiile şi 
obiceiurile populare specifice satelor membre - CELE 

MAI FRUMOASE DIN ROMÂNIA. 
 

Obiectivele asociaţiei sunt de a valorifica şi promova valorile şi frumuseţile satelor româneşti, de 
a contribui la renovarea şi conservarea lor, de a promova turistic satele membre prin proiecte şi 
investitii pentru dezvoltarea satelor membre, prin lansarea de proiecte pilot (ex. ateliere rurale, 
primăria mobilă) şi prin diversificarea activităţilor economice etc. Membru al asociaţiei poate fi oricare 
comună (sat) din Regiunea Centru şi Romania, care respectă următoarele criterii de calitate: 

 să aibă un caracter rural, 
 să aibă cel puţin un obiectiv turistic, atracţie culturală,  

Exemple: monumente clasate, muzeu, sit NATURA 2000, etc.  
 să aibă un patrimoniu arhitectural şi urbanistic de valoare, evaluat dupa criterii de calitate,  
 să deţină hotărâre CL.  

 
Asociaţia CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA solicită sprijinul tuturor celor interesaţi în derularea 
activităţilor sale, privind: 
 

 Îmbunătăţirea condiţiilor tinerilor la sate  
 Stimularea celor care locuiesc la oraşe să viziteze satele tradiţionale româneşti  
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 Dezvoltarea satelor tradiţionale – modele de dezvoltare rurală în România  
 Ameliorarea formării profesionale în mediul rural  
 Şanse egale la studii, şanse egale la muncă 
 Consultanţă în diferite domenii ale administraţiei publice  
 Realizarea de branduri locale pentru fiecare localitate  
 Realizarea unui plan integrat de marketing şi de promovare a satelor  
 Realizare site internet, brosuri 
 Afilierea la organizaţia internaţională – CELE MAI FRUMOASE SATE DIN LUME  
 Atragerea de investitori în mediul rural  
 Organizarea de evenimente specifice fiecărui sat – Weekend în satul tradiţional, circuite, stagii şi 

excursii prin satele tradiţionale  
 
 
 
Principalele beneficii pentru satele membre: 

 apartenenţă la reţeaua naţională: CELE MAI FRUMOASE SATE DIN  ROMÂNIA,  
 realizarea unei platforme de promovare turistică: site, broşuri, evenimente, promovare naţională 
şi internaţională,  

 amenajarea de parcări comunale la intrarea în sate,  
 realizarea de proiecte şi investiţii în amenajarea locurilor publice,  
 atragerea de fonduri pentru proiectele mari de infrastructură: străzi, alimentare cu apă, gaze 

naturale,  
 lansarea de proiecte pilot pentru diversificarea economică (exemplu: Atelier rural – pentru 

crearea de locuri de munca în mediul rural), 
 consiliere în administraţie publică, 
 consiliere şi atragerea de fonduri pentru conservarea şi renovarea patrimoniului localităţii, 
 amenajarea de zone de camping, de recreere, sport şi agrement,  
 realizarea de micro–circuite (exemplu: CELE MAI FRUMOASE SATE DIN TRANSILVANIA, 

MARAMURES, BUCOVINA etc.) şi promovarea lor în orase; stimularea celor care locuiesc la orase 
să îşi petreacă weekendurile în sate.  

 
Asociaţia – CELE MAI FRUMOASE SATE (COMUNE) DIN ROMÂNIA este un proiect deschis.  
 
Pentru mai multe informaţii sau pentru a deveni membru, puteţi contacta reprezentantul asociaţiei, dl. 
Marghiol Nicolae 
Str. Mihail Kogălniceanu 20, bl. 1k, sc. D, ap 9, Braşov, România,  
Tel : 0749 2230 53, 0724 69 55 56,  
Mail : marghiol.nicolae@gmail.com.  
Site-ul asociaţiei: http://cele-mai-frumoase-sate-romania.webs.com/ 
 
 
SPITALUL DIN ABRUD ESTE PRIMUL DIN REGIUNEA CENTRU CARE BENEFICIAZA 
DE FONDURI REGIO PENTRU REABILITARE ŞI MODERNIZARE 
 
Spitalul din Abrud, judeţul Alba, beneficiază de finanţare nerambursabilă pentru reabilitare şi 
modernizare, prin implementarea proiectului „Modernizare, reabilitare şi echipare corp clădire 
Ambulatoriu de spital Abrud”, finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional. 
Contractul de finanţare, în valoare totală de aproape 2 milioane lei, din care suma nerambursabila este 
de 1.574.476,19 lei, a fost semnat în data de 28 aprilie 2010, de către domnii Tiberiu Ioan Raţiu, 
primarul oraşului Abrud, şi Simion Creţu, director general ADR Centru. 
 
Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi creşterea pe 
această bază a calităţii serviciilor medicale, lista specializărilor propuse pentru a beneficia de fonduri 
nerambursabile în cadrul Ambulatoriului de la Spitalul din Abrud fiind: Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie, 
Chirurgie generală, ORL, Medicină internă, Recuperare. 
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Durata de implementare a proiectului este de 8 de luni, principalele lucrări efectuate fiind înlocuirea 
tâmplăriei interioare şi exterioare, înlocuirea acoperişului clădirii, recompartimentări încăperi conform 
normelor sanitare corespunzătoare cerinţelor UE şi construire rampe acces persoane cu handicap. În 
plus, prin proiect vor fi achiziţionate 66 de noi echipamente moderne de diagnostic, între care: aparat 
analizator pentru laboratorul de ambulatoriu, aparat videoendoscopic, aparat combină electro-terapie, 
analizator biochimic, autoclav laborator, electrocardiograf, ecograf, generator oxigen.  
 
Prin depunerea acestei cereri de finantare, Unitatea administrativ – teritorială Oraşul Abrud, precum şi 
locuitorii Ţării Moţilor vor beneficia de creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul ambulatoriului, 
pentru prevenirea apariţiei sau dezvoltării anumitor boli, pentru reducerea sau chiar eliminarea 
perioadei de spitalizare şi pentru a oferi cetăţenilor acces larg la servicii de sănătate acordate în conditii 
de igienă şi siguranţă. 
 
Finanţarea va fi acordată în cadrul Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” al Programului Operaţional Regional, 
proiectul fiind primul de acest gen contractat la nivel regional în cadrul acestui domeniu de intervenţie.  
 
  
Pentru detalii suplimentare, puteţi accesa pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Centru, www.adrcentru.ro  
 
REGIUNEA SUD-EST 
 
REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SEDIULUI  AGENŢIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE 
DEZVOLTARE  SUD-EST 

 
În luna aprilie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est (ADR SE) a 
finalizat implementarea contractului de finanţare nerambursabilă RO 
2006/018-147.04.01.05.02.02, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare şi 

modernizare clădire cu destinaţia sediu birouri ADR SE”.  
 
Acest contract a fost încheiat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est (ADR SE) cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în cadrul Programului Phare CES 2006.  
 
Proiectul a avut ca obiectiv reabilitarea şi modernizarea imobilului situat 
în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24. Astfel, proiectul a contribuit la 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din cadrul ADR SE şi la o mai bună 
alocare a resurselor umane şi materiale de care dispune instituţia, în 
vederea eficientizării activităţilor delegate de MDRT pentru 
implementarea Programelor Phare CES şi a Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013. 
Perioada de implementare a contractului de finanţare nerambursabilă a 
fost de 17 luni, iar finanţarea nerambursabilă acordată a fost în valoare 
de 662.829,00 Euro.  
  
Pentru mai multe informaţii, accesaţi:  
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, 
www.adrse.ro.  
Date de contact: Str. Anghel Salignz, nr. 24, Brăila, cod poştal 810118, tel. 0339.401.018, 0339.401.019, 
0339.401.020, fax. 0339.401.017 
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INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE DIN SUD MUNTENIA - REABILITATĂ CU FONDURI REGIO! 
 
În data de 28 aprilie 2010, s-a semnat primul contract cu finanţare 
Regio la nivelul regiunii Sud Muntenia, ce are ca obiectiv reabilitarea 
infrastructurii de sănătate. Beneficiarul contractului, Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi, va primi fonduri 
nerambursabile din cadrul Axei prioritare 3, Domeniul major de 
intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate” pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean 
Călăraşi”.  
 
Contractul de finanţare are o valoare totală de 19.783.631,62 lei, din care: valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR este de 12.859.100,37 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional este de 1.950.348,01 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 318.905,00 lei.  
Construit în anul 1975, Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean Călăraşi a depăşit parametrii 
internaţionali referitori la termenul de exploatare, iar dotarea cu echipamente medicale este deficitară. 
Cu sprijinul finanţării Regio vor fi reabilitate şi modernizate 22 de cabinete şi vor fi achiziţionate 
echipamente medicale de radiologie şi mobilier în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Durata de 
implementare a proiectului este de 20 de luni. 
 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru 
implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi 
obţine contactând experţii Serviciului Comunicare:  
Tel: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708,  
Fax: 0242/313.167,  
E-mail: info.regio@adrmuntenia.ro  
 
 
ştiri europene 

 
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni: câştigătorii naţionali 

 
Câştigătorii naţionali ai Premiului Charlemagne pentru tinerii 
europeni - ediţia 2010 - au fost selecţionaţi. Aceştia vor fi invitaţi 
la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, pe 
11 mai 2010, unde va fi ales laureatul Premiului. 
  
“Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni" se acordă 
proiectelor care promovează înţelegerea europeană şi 
internaţională, care favorizează dezvoltarea unui sentiment 
comun de identitate europeană şi de integrare sau care 
reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă 

exemple concrete de viaţă ale europenilor care trăiesc în cadrul aceleiaşi comunităţi. 
 
Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi prezentate de preşedintele Parlamentului European 
şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen. 

 
Pentru detalii suplimentare, puteţi accesa pagina de internet a Parlamentul European: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 
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Descoperă România 
 
MUZEUL MEMORIAL “B.P. HAŞDEU” DIN CÂMPINA, LOC DE MEDITAŢIE ŞI 
SPIRITUALITATE  

 
La mai puţin de 100 de km de Bucureşti, în oraşul Câmpina, se găseşte 
un minunat loc de meditaţie şi spiritualitate, Muzeul “B.P. Haşdeu”, 
cunoscut şi sub denumirea de “Castelul Iuliei Haşdeu”. Castelul este, 
de fapt, un templu ridicat de savantul, filologul, lingvistul, scriitorul şi 
istoricul Bogdan Petriceicu Haşdeu, în memoria fiicei sale, Iulia, care 
a decedat la frageda vârstă de 19 ani. Iulia Haşdeu s-a născut în data 
de 14 noiembrie 1869, în Bucureşti. Geniul său a fost remarcat încă 
din primii ani de viaţă: ştia deja să citească la vârsta de 2 ani şi avea 
o memorie remarcabilă.  
 

Câţiva ani mai târziu, vorbea fluent limbile franceză, germană şi engleză, studia 
latina şi greaca. Franceza era, însă, preferata Iuliei, ea obişnuind să îşi scrie 
operele literare şi să comunice prin scrisori cu tatăl său în această limbă. De 
altfel, Iulia a fost o mare admiratoare a istoriei şi culturii franceze, unul dintre 
idolii săi fiind chiar Victor Hugo. Dispariţia acestuia,  în anul 1885, i-a provocat 
Iuliei o mare durere. Talent nativ, Iulia lua lecţii de pian, de canto şi de pictură.  
A urmat cursurile Conservatorului din Bucureşti, apoi a plecat la studii în capitala 
Franţei. La numai 16 ani, s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie de la 
Sorbona,  Franţa, devenind prima româncă admisă la această prestigioasă 
universitate.  Opera sa literară cuprinde poeme, teatru şi proză, lucrări pe care 
părintele îndurerat de moartea prematură a fiicei i le-a publicat postum. Iulia se 
îmbolnăvise de tuberculoză (ftizie), boală care a făcut multe victime printre 
intelectualii vremii. Părinţii disperaţi făcuseră eforturi supraomeneşti să o 
salveze, ducând-o la tratament în sudul Franţei, în Italia şi Elveţia, dar boala a 
continuat să i se agraveze, poeta fiind conştientă că sfârşitul i se apropia vertiginos.  

 
Iulia a murit la 29 septembrie 1888. Ea a fost înmormântată la Cimitirul Bellu, din Bucureşti, într-un 
mormânt-templu.  Sfâşiat de durere după moartea Iuliei, unica sa fiică, Bogdan Petriceicu Haşdeu s-a 
refugiat în misticism şi a început să practice spiritismul. Haşdeu socotea că a găsit, astfel, o cale de 
comunicare cu fiica decedată. Savantul a construit castelul-templu dedicat memoriei fiicei, între anii 
1894-1896, după un plan care, susţinea el, îi fusese dictat de însuşi spiritul Iuliei. I-a supravieţuit soţiei, 
pe care o chema tot Iulia (obişnuia să îşi numească soţia şi fiica cele două Iulii şi le serba pe amândouă 
la data de 2 iulie). A  murit in anul 1907, la Câmpina, cu certitudinea că se va reîntâlni cu spiritul fiicei 
sale iubite, în lumea de dincolo. 

 
Castelul este alcătuit din trei turnuri, care abundă în numeroase simboluri: pentagrame, figuri 
geometrice, reprezentări celeste etc. Două scaune din piatră străjuiesc intrarea, pe ele fiind cioplite 
cele şapte reîncarnări ale Iuliei. 
 
Faţada castelului este inscripţionată cu deviza familiei Haşdeu, “Pro fide et patria” (“Pentru credinţă şi 
ţară”) şi cuvintele lui Galileo Galilei, “E pur si muove” (“Şi totuşi se mişcă”), iar deasupra uşii se află 
atoatevăzătorul Ochi al Lumii.  
În interior sunt expuse obiecte personale care au aparţinut atât Iuliei- jurnalul, păpuşa preferată, 
pianina, biroul de lucru-, cât şi familiei Haşdeu- portrete, busturi, documente. Deosebit de interesant 
este salonul de spiritism, care conţine o serie de elemente şi obiecte cu rol simbolic. În mijlocul 
castelului este expusă o statuie în mărime naturală a lui Iisus Hristos. Tot aici, se găsesc oglinzile 
paralele, simboluri ale infinitului, în care vizitatorul se poate vedea multiplicat. 
 
Castelul a fost afectat de-a lungul timpului de cele două războaie mondiale, dar şi de cutremurul din 
anul 1977, fiind restaurat ulterior. Este interesant de vizitat nu numai datorită formei arhitecturale 
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deosebite, a simbolisticii pe care o reprezintă sau a tristei poveşti de viaţă a Iulia Haşdeu, ci şi pentru 
că este un foarte potrivit loc de meditaţie, el fiind ridicat într-o frumoasă grădină. 

 
Pentru a afla detalii privind adresa, programul de vizitare a castelului şi preţul biletelor, vă rugăm 
să accesaţi pagina de internet: www.muzeulhasdeu.ro 
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