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dezvoltare regională
Douã noi proiecte vor fi implementate cu finantare din Programul Operational
Regional la Brãila
Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Rãzvan MURGEANU, a semnat miercuri,
29 aprilie 2009, la Brãila, contractele de finantare pentru proiectele “Reabilitare si modernizare Str.
Grivita în municipiul Brãila” si "Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E, F ale
Centrului de asistentã paliativã "Sfânta Maria"
Brãila”. La eveniment au participat de asemenea
Gheorghe BUNEA STANCU, presedintele Consiliului
Judetean Brãila, Giana PÃTRASCU, vice-presedinte al
Consiliului Judetean Brãila, Aurel Gabriel SIMIONESCU,
primarul municipiului Brãila, Ionel Stãnel NECULA,
viceprimarul municipiului Brãila, Dumitu POPA, subprefectul judetului Brãila si Gabriel FRIPTU, directorul
Autoritãtii de Management a Programului Operational Regional.
Valoarea totalã a proiectului “Reabilitare si modernizare Str. Grivita în municipiul Brãila” este de
6.332.203,1 EUR cu o valoare totalã eligibilã de 5.316.717,9 EUR. Proiectul "Reabilitarea si dotarea cu
echipament specific a corpurilor D, E, F ale Centrului de asistentã paliativã "Sfânta Maria" Brãila” are
valoarea totalã de 841.491,70 EUR cu o valoare totalã eligibilã de 702.801,48 EUR.
Proiectele initiate de Consiliul Judetean Brãila au fost depuse în cadrul Axei 2 “Îmbunãtãtirea
infrastructurii de transport regionale si locale”, respectiv al Axei 3 „Îmbunãtãtirea infrastructurii sociale”.
“Ne bucurãm sã fim la Brãila, pentru a semna noi contracte finantate prin Programul Operational
Regional. Axa 2, dupã cum stiti, a fost cea mai
solicitatã pânã în prezent, dar este foarte bine cã
semnãm astãzi si un contract pe Axa 3 - „Îmbunãtãtirea
infrastructurii sociale”. Iatã un semn clar cã lucrurile
merg în directia bunã în ceea ce priveste Programul
Operational Regional” a declarat secretarul de stat
Rãzvan Murgeanu.
Proiectul “Reabilitare si modernizare Str. Grivita în
municipiul Brãila” va fi implementat timp de 33 luni si
are ca obiective specifice îmbunãtãtirea infrastructurii
rutiere, lãrgirea strãzii la 4 benzi de circulatie si
sistematizarea intersectiilor, de pe urma cãrora vor
beneficia autoritãtile locale din municipiul Brãila,
comunitatea localã (aprox. 220.000 locuitori), agenti
economici (200 societãti comerciale în zonã) si
potentialii turisti.
Proiectul "Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E, F ale Centrului de asistentã
paliativã "Sfânta Maria" Brãila” va fi implementat timp de 30 luni. Obiectivele specifice ale proiectului sunt
îmbunãtãtirea calitãtii si capacitãtii serviciilor sociale acordate în vederea asigurãrii unui acces egal al
cetãtenilor la serviciile sociale si realizarea unor lucrãri de recompartimentare, finisare, dotare cu utilaje
specifice, refacerea si completarea echipãrii tehnico-edilitare a corpurilor de clãdiri D, E si F. Grupul tintã
al proiectului sunt autoritãtile locale din municipiul Brãila, comunitatea localã în general si grupurile sociale
defavorizate în special. Prin implementarea proiectului se vor crea 68 locuri de muncã si 80 de locuri de
cazare de lungã duratã si tratament pentru bãtrâni, persoane fãrã surse de venit, bolnavi cronici si tineri cu
vârsta de peste 18 ani proveniti de la scoli speciale.
Mai multe informaţii despre posibilităţile de finanţare prin Programul Operaţional Regional:
http://www.inforegio.ro/index.php?page=ABOUT_ROP_AXES

Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice din judetul Buzãu
Secretarul de stat Rãzvan MURGEANU a semnat miercuri, 15 aprilie 2009, la Buzãu, contractul de finantare
pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale
judetului Buzãu” derulat prin Programul Operational Regional.
Valoarea totalã a proiectului este de 24.890.287,55 EURO. La eveniment au mai participat directorul
general al Autoritãtii de Management pentru Programul Operational Regional, Gabriel Friptu, presedintele

Consiliului Judetean Buzãu, Victor Mocanu si directorul de implementare în cadrul Agentiei de Dezvoltare
Regionalã Sud Est, Jenica Crăciun.
“Beneficiarii proiectului vor fi locuitorii comunelor Pietroasele, Merei, Monteoru, Vernesti, Hales, Ciuta,
agentii economici din zonã si turistii care vor vizita aceste frumoase împrejurimi. Totodatã, dupã
finalizarea lucrãrilor, traficul de marfã si de pasageri se va
desfãsura într-o manierã sigurã si confortabilã, în conditiile în care
vizãm reducerea emisiilor de dioxid de carbon” a declarat secretarul
de stat Rãzvan Murgeanu.
Proiectul initiat de Unitatea Administrativ Teritorialã Judetul Buzãu
în parteneriat cu UAT Comuna Merei va fi implementat pe durata a
27 de luni si are ca obiective specifice modernizarea infrastructurii
regionale de transport rutier, prin reabilitarea a 57,89 km drumuri
judetene din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – Vernesti.

Drumul Judetean Vatra Dornei-Saru Dornei-Panaci va fi modernizat prin
Programul Operational Regional
Rãzvan Murgeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, a semnat vineri, 3
aprilie 2009, la Suceava, contractul de finantare pentru proiectul „Modernizare DJ 174, Vatra DorneiSaru Dornei-Panaci, km 0+000 – 22+000”, derulat prin Programul Operational Regional. La eveniment au
participat de asemenea Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, Ion Lungu, primarul
municipiului Suceava, Sorin Popescu, prefectul judetului Suceava si Gabriel Friptu, directorul Autoritãtii de
Management a Programului Operational Regional.
“Ne bucurãm sã fim la Suceava din nou, pentru a semna un contract finantat prin Programul Operational
Regional. Judetul Suceava este campionul atragerii de fonduri pe Axa 2 - Îmbunãtãtirea infrastructurii de
transport regionale si locale si acest ritm trebuie sustinut. În urma realizãrii proiectului, populatia
comunelor riverane drumului judetean DJ 174, respectiv Vatra Dornei, Saru Dornei si Panaci, companiile cu
activitãti în zona infrastructurii ce va fi reabilitatã si turistii din zonã vor beneficia de starea
corespunzãtoare a DJ 174” a declarat secretarul de stat Rãzvan Murgeanu.
Proiectul initiat de Consiliul Judetean Suceava va fi implementat pe
durata a 24 de luni si are ca obiective specifice modernizarea
infrastructurii regionale de transport rutier, prin reabilitarea drumului
judetean DJ 174, Vatra Dornei-Saru Dornei-Panaci, km 0+000 - 22+000
si conectarea localitãtilor Vatra Dornei, Saru Dornei, Panaci de pe
drumul judetean DJ 174 la drumul national DN 17 Suceava-Vatra
Dornei-Cluj.
Valoarea totalã a proiectului este de 9.928.225,03 EURO, din care
8.355.502,02 EURO reprezintã valoarea totalã eligibilã a proiectului.
Din aceasta, 7.227.509,24 EURO provin din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã, 960.882,73 EURO din bugetul national si
167.110,04 reprezintã contributia beneficiarului din valoarea eligibilã.

A început evaluarea intermediară a POR
Pe 6 aprilie 2009, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL) a avut loc reuniunea de
lansare a Proiectului de evaluare intermediară a Programului Operaţional Regional (POR) pentru
perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2009. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi va fi realizat de un consorţiu belgian format din
East West Consulting (EWC) şi European Consultants Organisation – (ECO3)), pentru MDRL, în calitate de
Autoritate Contractantă. Scopul proiectului este evaluarea intermediară a progresului şi a performanţelor
înregistrate în gestionarea POR între 1 ianuarie 2007 şi 30 iunie 2009.
La lansare au participat Gabriel Friptu - Director General al Autorităţii de Management a POR, Pompilia
Idu -şeful Unităţii de Monitorizare şi Evaluare a POR, Claudia Bedea -reprezentanta Autorităţii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, reprezentanţi ai
MDRL şi ai Organismelor Intermediare POR, respectiv cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională şi Ministerul
Turismului.
Evaluarea va determina măsura în care priorităţile şi obiectivele definite în strategia POR îşi păstrează
relevanţa în contextul modificărilor socio-economice intervenite faţă de perioada elaborării programului,
precum şi progresul înregistrat în atingerea acestor obiective. În acelaşi timp, studiul de evaluare va
identifica factorii interni şi externi care pot influenţa sau au influenţat performanţa Autorităţii de
Management şi a Organismelor Intermediare în gestionarea şi implementarea POR, eficienţa sistemului de

implementare şi modul în care se reflectă aceasta în utilizarea fondurilor alocate. O altă dimensiune o
constituie contribuţia POR, în perioada evaluată, la implementarea şi realizarea obiectivelor strategice ale
Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (http://www.fonduri-ue.ro/csnr-172).
Metodologia include analiza de birou, interviuri cu reprezentanţii Organismelor Intermediare, ateliere de
lucru la nivel central şi regional şi distribuirea de chestionare pentru identificarea opiniilor beneficiarilor.
Raportul final de evaluare care va cuprinde concluziile evaluării va fi prezentat Comitetului de Monitorizare
a Programului Operaţional Regional, care se estimează a avea loc în cursul lunii octombrie 2009.
Evaluarea intermediară a programelor operaţionale este obligatorie, conform art. 48 (3) al Regulamentului
CE 1083/2006. Aşa cum a subliniat reprezentanta ACIS,
acest proiect reprezintă primul studiu de evaluare
intermediară lansat până în prezent de o Autoritate de
Management. Până acum, evaluarea unui program finanţat
din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene era
făcută de Comisia Europeană iar faptul că AM POR
realizează independent acest studiu este un important pas
înainte pe calea descentralizării şi a utilizării evaluării ca
instrument de management.
Mai multe informaţii despre Programul Operaţional
Regional la:
http://www.mdrl.ro/index.php?p=205
http://www.inforegio.ro

cooperare teritorială europeană
UE acordã 10.419.132 Euro pentru proiectele de
cooperare transfrontalierã din regiunea de granitã
România-Serbia
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei în parteneriat cu
Ministerul Finantelor din Republica Serbia lanseazã joi, 30 aprilie
2009, primul apel pentru propuneri de proiecte ce vor fi finantate din
Instrumentul de Asistentã pentru Pre-aderare (IPA) în cadrul
Programului IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia. Termenul limitã pentru depunerea
propunerilor de proiecte este 29 iulie 2009 iar suma alocatã din fonduri europene acestui apel de propuneri
de proiecte este de 10.419.132EUR.
Potentialii beneficiari pot solicita finantare pentru: Dezvoltare economicã si socialã, Mediu si pregãtire
pentru situatii de urgentã, Promovarea schimburilor între comunitãti.
Sumele acordate proiectelor se situeazã între minim 30.000EUR si maxim 1.000.000EUR, contributia
Uniunii Europene fiind de maxim 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzãtoare co-finantãrii, în
procent de 15%, vor fi acordate dupã cum urmeazã: un procent de 13% pentru beneficiarii români va fi
acordat de la bugetul de stat al României si un procent de 2% va fi asigurat din contributia proprie a
beneficiarilor români. Partenerii Lideri de proiect, români sau sârbi, pot primi plãti în avans din fondurile
IPA în procent de maxim 15% din valoarea contractului de finantare.
Pentru aceastã licitatie pot depune proiecte autoritãti publice, organizatii/entitãti non-profit, organizatii
non-guvernamentale (asociatii sau fundatii), operatori din sectorul
public sau autoritãti locale/regionale, din regiunile de granitã din
România sau Serbia, care îndeplinesc criteriile stabilite prin Ghidurile
Solicitantului si care demonstreazã un angajament clar fatã de
conceptul de cooperare transfrontalierã.
Detalii privind acest apel de propuneri de proiecte, inclusiv Pachetul
Solicitantului, precum si Cererea de finantare si toate documentele
necesare, sunt disponibile pe website-ul Programului IPA de Cooperare
Transfrontalierã
România-Serbia
www.romania-serbia.net,
pe
website-ul
Ministerului
Dezvoltãrii
Regionale
si
Locuintei
www.mdrl.ro, precum si pe website-ul Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalierã Timisoara www.brct-timisoara.ro.
Întrebãri suplimentare pot fi adesate la adresa de e-mail:
ipacbc@brct-timisoara.ro.

România-Bulgaria: primul seminar cu partenerii lideri
de proiect
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor de finantare in cadrul programului
Romania-Bulgaria 2007-2013, structurile de management ale programului
au elaborat un Manual de implementare a proiectelor care va fi pus la
dispozitia tuturor celor interesati de acest program. In acest sens, marti,
14 aprilie 2009, a avut loc la sediul Secretariatului Tehnic Comun din
Calarasi un seminar cu partenerii lideri ai proiectelor aprobate de catre Comitetul Comun de Selectie in
luna februarie a acestui an.
Scopul acestei reuniuni a fost acela de a discuta cu cei invitati principalele domenii de interes pentru
implementarea proiectelor, care au fost incluse si in Manualul de Implementare elaborat.
Interesul pentru acest seminar s-a reflectat in prezenta in numar mare a reprezentantilor
institutiilor/organizatiilor lideri sau parteneri in proiecte, precum si prin numeroasele intrebari pe care
acestia le-au adresat expertilor care se ocupa de implementarea Programului România-Bulgaria 2007-2013.
Cele mai discutate teme au avut in vedere aspectele contabile si financiare privind transferul fondurilor
de la Autoritatea de Management la beneficiari, precum si de la partenerul lider la ceilalti parteneri din
proiect; controlul documentelor (respectiv, controlul de prim nivel) pentru stabilirea eligibilitatii
activitatilor si al cheltuielilor in vederea efectuarii rambursarii cheltuielilor eligibile; masurile de informare
si promovare a proiectelor; definirea neregulilor si masuri pentru corectarea acestora; modalitatile de
raportare catre STC; procedura de contractare, inclusiv faza de pre-contractare.
Partenerii lideri au apreciat organizarea acestui
seminar si modul in care s-au purtat discutiile si, pentru
ca toate aspectele discutate fac obiectul Manualului de
Implementare al Proiectelor, acestea se vor regasi in
forma finala a acestui manual care va fi publicat pe siteul programului pana la sfarsitul lunii in curs.
Programul de cooperare transfrontaliera RomâniaBulgaria 2007-2013 – informatii si contacte la
www.cbcromaniabulgaria.eu.

Caravană pentru beneficiarii programului
România-Bulgaria
Programul de cooperare interregionala INTERACT
impreuna cu Secretariatul Tehnic Comun si Autoritatea
Nationala din Bulgaria a Programului de cooperare
transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013 au
organizat o serie de patru seminarii privind
managementul proiectului. Seminariile, derulate în
perioada
6-10
aprilie
2009,
s-au
adresat
beneficiarilor/potentialilor beneficiari din Romania si din Bulgaria, din aria eligibila a programului.
In Romania, primul seminar a avut loc la data de 6 aprilie, la Calarasi, iar cel de-al doilea pe 10 aprilie, la
Craiova. In Bulgaria evenimentele au fost organizate la Ruse, pe 7 aprilie, si la Pleven, pe 8 aprilie.
In cursul seminariilor participantii au intrat in legatura cu potentiali parteneri si actori implicati in
gestionarea programului, au primit informatii cu privire la managementul proiectului, au fost expuse
problemele intampinate si eventualele solutii la acestea. Seminariile au abordat chestiuni legate de
cerintele administrative si de management de proiect si contextul cooperarii transfrontaliere, precum ciclul
managementului de proiect (de la depunere pana la finalizare), managementul financiar, analiza costbeneficiu, rolul, sarcinile si responsabilitatile partenerului lider de proiect, proiectul de investitii vs
proiecte soft etc. Abordarea a avut in vedere experienta si bunele practici acumulate in cadrul programului
INTERREG III, precum si exemplele si rezultatele obtinute in cadrul Programului de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.
Participantii s-au aratat interesati de oportunitatile de finantare oferite de acest program si au solicitat
clarificari cu privire la activitatile indicative si la cheltuielile eligibile prevazute in Ghidul Aplicantului
pentru cel de-al doilea apel. Informatiile oferite de Secretariatul Tehnic Comun referitoare la proiectele de
investitie au atras atentia participantilor, care le-au considerat o buna modalitate de rezolvare a
problemelor existente in aria eligibila.
In cursul anului 2009 seria de evenimente de informare la nivelul ariei eligibile a programului va continua
prin organizarea de zile de informare, urmate de ateliere de lucru, pentru a oferi clarificari permanente
potentialilor beneficiari/beneficiari interesati de programul România-Bulgaria 2007-2013.

Programul de cooperare interregionala INTERACT 2007-2013 urmareste cresterea eficacitatii programelor
si proiectelor de cooperare teritoriala in perioada de programare 2007-2013. Autoritatea de management
este Regiunea Autonoma Bratislava, iar Autoritatea Nationala din Romania este Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Locuintei.
Mai multe informatii si date de contact INTERACT in pagina programului www.interact-net.eu.
Programul de cooperare transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013 – informatii si contacte la
www.cbcromaniabulgaria.eu.

Lansarea Programului Marea Neagră 2007-2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate
Comună de Management, organizează Conferinţa de lansare a
Programului Operaţional Comun “Marea Neagră 2007-2013” în data
de 5 şi 6 mai 2009, la Bucureşti, Hotel Intercontinental, Sala Ronda.
La eveniment sunt invitaţi să participe oficiali şi potenţiali beneficiari
din cele 10 state participante la program (România, Bulgaria, Grecia,
Turcia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan,
Georgia), precum si reprezentanţi ai Comisiei Europene si ai altor
organizaţii internaţionale active în zona Mării Negre .
Scopul conferinţei este promovarea pe scară largă a lansarii programului şi a oportunităţilor pe care le
ofera pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a regiunii.
Prima zi este dedicată promovării programului, sublinierii importanţei acestuia pentru statele participante
şi sprijinul politic de care se bucura, prezentării programului în contextul iniţiativelor europene şi
internaţionale din zona bazinului Mării Negre şi schimbului de idei privind generarea sinergiilor între
diferitele iniţiative întreprinse în zonă.
A doua zi este dedicată potenţialilor beneficiari, ce vor fi familiarizaţi cu conţinutul pachetului aplicaţiei
prin seminarii tematice paralele organizate pe priorităţile programului, astfel incat sa genereze idei de
proiecte şi analiza condiţiilor de eligibilitate necesare prezentării unor aplicaţii viabile.
Programul Operaţional Comun „Marea Neagra 2007-2013” este finanţat de Uniunea Europeană prin
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-aderare (IPA) finanţează participarea Turciei la acest program, ca stat
candidat care desfăşoară negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Bugetul total, comun pentru întregul program pentru perioada 20072013, este de 18.863.479 Euro din care 17.305.944 Euro reprezinta
contribuţia Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat
(ENPI) şi 1.557.535
Euro - cofinanţarea naţională. Alocarea
fondurilor IPA pentru finanţarea participării Turciei la program este de
1.000.000 Euro pe an pentru perioada 2007 – 2009.
Beneficiarii pot fi autorităţi locale şi regionale, camere de comerţ,
unităţi de învăţământ, organisme cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei mediului, prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă,
ONG-uri, precum si organizaţii internaţionale etc.
Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Comun de Cooperare „Marea Neagră 2007-2013” si
despre desfăşurarea Conferinţei pot fi găsite pe pagina web a programului: http://www.blackseacbc.net/index.php?page=EVENTS.

A fost lansat Programul
Moldova 2007-2013

Romania-Ucraina-Republica

In data de 9 aprilie 2009 a avut loc la Iasi conferinta de lansare a
Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova
2007-2013.
La eveniment au participat reprezentanti ai comunitatilor locale din cele
trei state participante in program si reprezentanti ai Autoritatii Comune de Management, MDRL.
Programul operational comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 îsi propune crearea unei
“punti de legãturã” între cele trei state partenere, cu scopul sustinerii comunitãtilor din zonele de frontierã
în gãsirea unor solutii comune la problemele similare cu care acestea se confruntã.
Bugetul total al programului, finantat prin Instrumentului European de Vecinãtate si Parteneriat, este de
138,12 milioane Euro.
Primul apel pentru proiecte va fi lansat in partea a doua a lunii mai iar suma alocata primului apel de
proiecte este de 35 milioane Euro. Dimensiunea maxima a proiectelor care vor putea primi finantare in

cadrul prioritatilor „Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera „ si „Mediu si pregatirea pentru
situatii de urgenta” va fi de 3 milioane Euro, in timp ce pentru proiectele din cadrul prioritatii 3 People to
people se vor putea finanta proiecte de maximum 150.000 Euro.
Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 îsi propune crearea unei
“punti de legãturã” între cele trei state partenere, cu scopul sustinerii comunitãtilor din zonele de frontierã
în gãsirea unor solutii comune la problemele similare cu care acestea se confruntã.
Autoritãtile publice locale (consilii judetene), agentii de mediu, alte organisme de drept public (institute
nationale, universitãti publice), organisme de drept privat (ONG-uri: camere de comert, ADR-uri, structuri
asociative ale administratiilor publice, organisme de management al euroregiunilor) din zonele de frontierã
vor fi încurajate sã colaboreze în vederea îmbunãtãtirii
productivitãtii si competitivitãtii în zonele urbane si rurale,
în domeniul transportului, infrastructurii de frontierã si a
retelelor de energie, al rezolvãrii anumitor probleme
legate de mediul înconjurãtor si pregãtirii pentru situatii
de urgentã, al managementul resurselor de apã si al
deseurilor. Programul va sprijini, de asemenea,
administratia localã si regionalã, societatea civilã si
comunitãtile locale, precum si schimburile culturale,
sociale si cele din domeniul educatiei.
Bugetul total al programului, finantat prin Instrumentului
European de Vecinãtate si Parteneriat, este de 138,12 mil.
Euro din care 126,7 mil. Euro reprezintã finantare
comunitarã.
Aria eligibilã a programului cuprinde România cu judetele
Botosani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui, Ucraina cu
oblasturile Odessa si Cernãuti, întreg teritoriul Republicii
Moldova. Pe lângã aceasta, sunt cuprinse ca regiuni
adiacente judetul Brãila din România si oblasturile IvanoFrankivska, Vinnytska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska si 12 raioane ale oblastului Thermopilska din
Ucraina. Partenerii din aria adiacentã pot participa numai în proiecte soft (dotãri, instruiri, studii - fãrã
lucrãri) în limita a 20% din valoarea proiectelor. Acestia nu pot fi leaderi de proiect.
Pentru realizarea unui proiect trebuie sã existe minim doi parteneri, dintre care unul obligatoriu din
România si unul din Ucraina sau Republica Moldova, fãrã a exista un numãr maxim admis de parteneri.
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei (MDRL) este Autoritatea Comunã de Management pentru acest
program si, cu sprijinul Secretariatului Tehnic Comun, asigurat de Birourile Regionale pentru Cooperare
Transfrontalierã Suceava si Iasi (BRCT), va gestiona implementarea programului în cele trei state partenere.
Pentru mai multe informatii despre program, puteti accesa site-ul www.ro-ua-md.net.

A doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al PO România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013
Reuniunea a avut loc la Suceava, în data de 31 martie a.c. si a avut ca rezultat stabilirea elementelor
principale ale lansãrii primului apel pentru proiecte.
Valoarea lansatã în cadrul primului apel de propuneri de proiecte va fi
de 35 milioane euro, alocatã dupã cum urmeazã:
- 30 milioane euro pentru prioritãtile 1 si 2:
Pentru o economie mai competitiva a zonei de frontierã
Mediu si pregãtirea pentru situatii de urgentã
- 5 milioane de euro pentru prioritatea 3:
Promovarea unor activitãti de tipul “people to people”.
Valoarea finantãrii nerambursabile din Instrumentul European de
Vecinãtate si Parteneriat (IEVP – ENPI) ce va putea fi acordatã fiecãrui
proiect din cadrul prioritãtilor 1 si 2 ale programului variazã între 100
000 si 3 milioane de euro. În cazul celei de-a treia prioritãti, valoarea
finantãrii se va putea încadra între 30 000 si 150 000 de euro.
Mai multe informatii privind Programul Operational Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova 2007-2013 si oportunitãtile de finantare pe
care le oferã sunt disponibile pe website-ul programului www.ro-ua-md.net.

Seminar naţional pentru Grupurile Locale de Sprijin URBACT II
Pe data de 28 aprilie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a avut loc
un seminar naţional de lucru pentru Grupurile Locale de Sprijin din cadrul programului
URBACT II. Evenimentul a fost organizat ca urmare a seminariilor nationale ale Grupurilor
Locale de Sprijin URBACT care au avut loc la Varşovia şi la Lisabona. În acelaşi timp cu
seminarul de la Bucureşti s-a derulat un eveniment similar şi în Italia, la Roma.
La eveniment au participat reprezentanţi ai MDRL, ai Primăriilor, ai Consiliilor locale, ONG-urilor (Asociaţii
de Dezvoltare Intercomunitare, Asociaţii de Dezvoltare Metropolitană, Camere de Comerţ), Agenţiilor de
Protecţie a Mediului, Centrelor Judetene de Resurse şi Asistenţă Educatională, Centrelor Judeţene de
Asistenţă Psihopedagogică, universităţilor, muzeelor, Societăţii Naţionale “Crucea Roşie”, Ordinului
Arhitecţilor Şefi de Oraşe, Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Oficiului Român pentru
Imigrare, Oficiilor Teritoriale pentru IMM-uri ş.a.
Grupurile Locale de Sprijin reprezintă una din cele
mai importante inovaţii aduse de programul URBACT
II. Scopul lor este creşterea impactului activităţilor
programului la nivel local. Fiecare partener în
programul URBACT trebuie să creeze un Grup Local de
Sprijin care să reunească actorii locali cei mai
implicaţi de chestiunea dezbătută de Reţeaua
tematică sau de Grupul de lucru respectiv.
Pentru a facilita reuşita întrunirilor Grupurilor
Locale de Sprijin, secretariatul URBACT organizează
seminarii naţionale ale GLS, începând cu ţările cu cel
mai mare număr de parteneri în program.
Seminariile se derulează timp de o zi şi urmăresc să
furnizeze, în limba ţării respective, informaţii
practice despre program şi să întărească coeziunea membrilor Grupului, stabiliţi în cadrul proiectelor
URBACT.
URBACT II este un Program finanţat de UE (FEDR) şi prin contribuţii naţionale, ce se desfăşoară în
perioada 2007 – 2013. Reprezintă o continuare a programului URBACT I desfăşurat între 2002 şi 2006.
Bugetul total al Programului este de 67,82 mil. euro, din care 53,32 mil. euro reprezintă contribuţia FEDR.
Obiectivul general este promovarea unor politici de dezvoltare urbană integrate şi durabile pe teritoriul
Europei. Schimbul de experienţă între oraşele care participă la Programul URBACT ajută la accelerarea
procesului de inovare a politicilor din fiecare oraş. Implicarea diferitelor părţi interesate – inclusiv actorii
economici şi politici şi publicul general – este un aspect esenţial.
Până în prezent au fost lansate 2 apeluri de proiecte (dată lansare primul apel: decembrie 2008, dată
depunere primul apel: februarie 2009 şi dată lansare al
doilea apel: ianuarie 2009, dată depunereal doilea apel:
martie 2009). În prezent, propunerile de proiecte depuse
în al doilea apel sunt în evaluare, urmând ca aprobarea
unui proiect de tip “grup de lucru” să aibă loc în data de
20 mai 2009.
Al treilea apel de proiecte va fi lansat în iunie 2009.
În cele 20 de proiecte aprobate până în present (2
proiecte pilot, 8 proiecte aprobate în aprilie 2008 – din
care 2 proiecte au participat doar în etapa de dezvoltare,
6 proiecte aprobate în septembrie şi noiembrie 2008 şi 4
proiecte aprobate în ianuarie 2009), cu beneficiari din
România, participă atât autorităţi publice de la nivel
local, cât şi ONG-uri.
Mai multe detalii despre program, împreună cu agenda
evenimentului şi prezentările experţilor pot fi găsite în
pagina programului din site-ul MDRL, la:
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/urbactII/index.htm, ca şi în site-ul
URBACT:
http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/register-for-the-urbact-localsupport-group-national-seminars-1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=57&cHash=2325e05ece

proiecte PHARE
Uniunea Europeanã finanteazã proiecte privind protectia mediului în
judetul Galati
Consiliul Local al Orasului Tîrgu Bujor a anuntat închiderea oficialã a proiectului
„STATIE DE COMPOSTARE A DESEURILOR DIN ORASUL TÎRGU BUJOR, JUDETUL GALATI”
din cadrul Programului PHARE 2004 Coeziune Economicã si Socialã - “Schema de
investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor”, în cadrul unui eveniment
desfãsurat în data de 23.04.2009, la sediul Consiliul Local al Orasului Tîrgu Bujor.
Proiectul a dezvoltat sistemul de gestionare a deseurilor la nivel local, prin realizarea
unei statii de compostare a deseurilor menajere în orasul Tîrgu Bujor, judetul Galati.
Implementarea proiectului a contribuit la îmbunãtãtirea sistemului intregrat de
gestionare a deseurilor în judetul Galati si implicit la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud –
Est, în eforturile autoritãtilor locale de a reduce volumul deseurilor si de a stimula
colectarea selectivã.
Persoanã de contact: Chirinciuc Vasile – referent.
Consiliul local al orasului Tîrgu Bujor, tel.: 0236 340339, fax: 0236 340561.
E-mail: primariatgbujor@yahoo.com.

Investigatii oftalmologice performante
Asociatia Medicalã Via Medici din Timisoara a fost recent echipatã cu o camerã video
retiniana de ultimã generatie, integral digitalizatã, care permite examinarea detaliatã a
retinei. Acest echipament permite diagnosticarea cu mare acuratete a afectiunilor
retiniene, cu accent asupra bolilor degenerative retiniene, aceasta reprezentând una
dintre cauzele principale ale pierderii vederii la persoanele de vârsta a treia. De
asemenea, acest echipament permite urmãrirea examinãrilor pe monitoarele LCD
atasate, fãcând posibile sesiuni de instruire a medicilor oftalmologi ce doresc a se
perfectiona în aceste tehnici si proceduri de examinare.
Aceastã investitie, de peste 30.000 euro, este parte a unui proiect transfrontalier
implementat de cãtre Asociatia Medicalã Via Medici (AMVM), în calitate de beneficiar, si
Primãria Zrenjanin, în calitate de partener. Proiectul, intitulat „Degenerescenta
retinianã – o abordare transfrontalierã”, este finantat în prin Programul de Vecinãtate
România-Serbia 2004-2006 si are o valoare totalã de 56.900 euro, fiind derulat pe o
perioadã de 12 luni.
Proiectul urmãreste instruirea clinicã, perfectionarea profesionalã si informarea privind
screeningul si diagnosticul uneia dintre principalele afectiuni implicate în producerea
orbirii pe plan mondial – Degenerescenta macularã legatã de vârstã (DMLV), aceastã
problematicã reprezentând una dintre prioritãtile de sãnãtate publicã ale Organizatiei
Mondiale a Sãnãtãtii (OMS). Activitãtile medicale au fost demarate, pânã la acest
moment fiind investigati deja peste 60 de pacienti cu afectiuni degenerative retiniene.
Activitãtile cuprinse în cadrul proiectului, ce sunt derulate atât în România cât si în
Serbia, urmãresc reducerea numãrului de persoane ce îsi pierd vederea utilã datoritã
acestei afectiuni invalidante, precum si cresterea nivelului de pregãtire a specialistilor
oftalmologi din cadrul celor douã institutii partenere.
Persoana de contact: Dr. Munteanu Mihnea, director proiect
Tel : 0744.661405, Fax: 0256/201866
E-mail: mihneam@mail.dnttm.ro

Colectarea si transportul deseurilor municipale din orasul Tîrgu Bujor
si colectarea selectivã a deseurilor
Consiliul Local Tîrgu Bujor a demarat implementarea proiectului „Colectarea si
transportul deseurilor municipale din orasul Tîrgu Bujor si colectarea selectivã a
deseurilor” cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin programul Phare CES
2006 „Schema de Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investitii publice în
sectoarele de mediu).
Proiectul în valoare de 578.570 euro (valoarea grantului fiind de 514.927,30 euro)
vizeazã îmbunãtãtirea colectãrii si transportul deseurilor municipale si implicit
îmbunãtãtirea capacitãtii autoritãtilor publice locale de a contribui la protectia
mediului.
Implementarea proiectului va aduce beneficii pentru 10.000 locuitori, 120 de agenti
economici si 20 institutii publice.
Realizarea proiectului va contribui la reducerea cantitãtii de deseuri biodegradabile la
nivelul orasului Tîrgu Bujor si a satelor componente prin dezvoltarea unui cadru adecvat
si logistica necesarã pentru colectarea selectivã si transportul deseurilor, cresterea

facilitãtilor menite sã sprijine reabilitarea si protejarea mediului înconjurãtor în zonã.
Termenul de realizare a proiectului este 31 august 2009.
Persoanã de contact: Vasile Chirinciuc, Primãria Tîrgu Bujor, Str. G-ral Eremia
Grigorescu,
nr.105,
Telefon
0236340339,
Fax
0236340561,
e-mail
primariatgbujor@yahoo.com.

Îmbunãtãtirea gestionãrii deseurilor în comuna Bãlãsesti, judetul Galati
Consiliul Local Bãlãsesti, jud. Galati a demarat implementarea proiectului
„Îmbunãtãtirea gestionãrii deseurilor în comuna Bãlãsesti, judetul Galati” cu sprijin
financiar din partea Uniunii Europene prin Programul Phare CES 2006 „Schema de
Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare
de mediu („Schema de granturi: Investitii publice în sectoarele de mediu”).
Proiectul în valoare de 411.000 euro (valoarea grantului fiind de 364.800 euro) vizeazã
reabilitarea mediului înconjurãtor si cresterea calitãtii vietii populatiei din comuna
Bãlãsesti, judetul Galati prin realizarea unui management adecvat al deseurilor din
zonã.
Implementarea proiectului va aduce beneficii pentru 969 gospodãrii existente, 20 de
agenti economici si 12 institutii publice.
Termenul de realizare a proiectului este 31 august 2009.
Persoanã de contact: Tascã Costel, Consiliul Local Bãlãsesti, Com. Bãlãsesti, Judetul
Galati, cod. 807020, tel/fax: 0236334782, e-mail: primariabalasesti@yahoo.com.

locuinţe
Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 366 de locuinte în aprilie 2009
Apartamentele au fost finalizate în cadrul Programului Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, în
urmãtoarele judete:
Arad, orasul Arad, Zona Micalaca Est II – 68 unitãti locative;
Brãila, orasul Brãila, Cartier Brãilita, Strada Viilor – Strada Vadu Catagatei
etapa II – 32 unitãti locative;
Bucuresti, sector 2, Strada Maior Bãcilã, etapa III - 83 unitãti locative;
Constanta, orasul Mangalia, Str. Oituz nr. 75 etapa II, - 16 unitãti locative;
Dolj, orasul Craiova, Strada Potelu etapa II nr. 7 – 37 unitãti locative;
Hunedoara, localitatea Uricani, Bulevardul Muncii, bloc 13 – 20 unitãti
locative;
Vrancea, orasul Adjud, Zona Grup Scolar Agricol – 20 unitãti locative;
Sãlaj, orasul Zalãu, Cartier Dumbrava Nord, Strada Viitorului etapa I – 90 unitãti locative.
La acestea se adaugã 20 de locuinte finalizate în cadrul Programului pilot de constructii utilizând
tehnologii noi, în judetul Neamt, localitatea Roznov.
De la începutul anului 2008, Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat, în cadrul acestui program,
531 unitãti locative.
Programul se adreseazã tinerilor care nu au posibilitatea 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 Locuinte pentru
tineri 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.

ANL reduce cu 20% pretul de construire la 134 de apartamente din Eforie Sud
Agentia Nationalã pentru Locuinte reduce preturile de construire la 134 de apartamente cu credit ipotecar
din orasul Eforie Sud, judetul Constanta, amplasamentul din Strada Castelului nr. 7. Noile preturi, afisate pe
website-ul ANL, au fost reduse, în medie, cu 20% si variazã între 33.879 euro si 88.814 euro, în functie de
suprafata apartamentelor si pozitionarea acestora pe etaje.

Ansamblul de locuinte este constituit din 3 blocuri de locuinte cu regim de înaltime St+P+7E, având
apartamente de una, douã si trei camere. Cele trei blocuri cuprind 134 de apartamente, dintre care 32
apartamente cu o camerã, 61 apartamente cu douã camere, 38 apartamente cu trei camere si trei
apartamente duplex cu trei camere.
Expozitia în cadrul cãreia sunt prezentate planurile
apartamentelor si sunt oferite toate informatiile necesare
legate de acest amplasament este deschisã la Centrul de
Relatii cu Publicul al Primãriei Eforie din Str. Avram Iancu nr.
1, Eforie Sud, de luni pânã joi între orele 9:00 - 16:30, iar
vineri, între orele 9.00 - 14.00.
De asemenea, informatii detaliate privind apartamentele din
acest amplasament sunt afisate pe website-ul Agentiei
Nationale pentru Locuinte (www.anl.ro).
Relatii pot fi obtinute si la reprezentantul ANL Constanta,
telefon 0740.038.211, 0241/69 54 04, sau de la Directia
Locuinte prin Credit Ipotecar ANL-Bucuresti, tel: 021/320 52
75, de luni pânã joi între orele 9:00 - 16:30, iar vineri între
orele 9.00 - 14.00.
Persoanele care doresc sã contracteze o locuintã în acest amplasament trebuie sã fie înscrise în baza de
date ANL si sã urmeze procedura de contractare lansatã de ANL.

lucrări publice
Consolidarea sediului central al Arhivelor Nationale, corp B, municipiul
Bucuresti - receptia la terminarea lucrãrilor
Pe 14 aprilie 2009 a avut loc receptia la terminarea lucrãrilor de consolidare a corpului B al Sediului
Central al Arhivelor Nationale.
Sediul Central al Arhivelor Nationale face parte din categoria constructiilor importante în caz de urgentã
si dezastru, cu o pondere de 10% din totalul obiectivelor cuprinse în cadrul „Proiectului de diminuare a
riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã –
Componenta B: Reducerea riscului seismic”.
Clãdirea este monument istoric, cu valoare patrimonialã. Începutã în anul 1885 si terminatã în 1887, a
fost destinatã ca sediu al Monitorului Oficial si Imprimeriei Statului si a fost realizatã din zidãrie cu plansee
de lemn. De-a lungul timpului, constructia a fost modernizatã si supraetajatã în mai multe etape.
La obiectivul de investitie (respeciv Corpul B) au fost efectuate
urmãtoarele lucrãri:
- consolidarea structurii de rezistentã a constructiei,
- refacerea instalatiilor aferente constructiei la cerintele actuale,
- alte lucrãri privind retele, racorduri, accesul în incintã.
Absenta unor prescriptii de proiectare antiseismicã la data realizãrii
constructiei a condus la necesitatea lucrãrilor de interventie conform
normativelor în vigoare si exigentelor de functionare a instututiilor publice.
Valoarea totalã a investitiei este de 1.803.981,35 lei.
Terminarea lucrãrilor de consolidare la acest obiectiv creste numãrul
obiectivelor finalizate în cadrul „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul
producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã –
Componenta B: Reducerea riscului seismic”, implementat cu finantare de la
Banca Mondialã si cofinantat de Guvernul României. Astfel, pânã în prezent,
în cadrul Proiectului s-au finalizat lucrãrile de consolidare, modernizare si
refunctionalizare la un numãr de 7 obiective.
Buna coordonare a Unitãtii de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si
Locuintei, în calitate de Administrator de Proiect si strânsa colaborare a beneficiarului acestui obiectiv de
investitie – Ministerul Administratiei si Internelor, au dus la implementarea cu succes a proiectului.
MDRL deruleazã trei programe de consolidare a clãdirilor:
1. Programul de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate,
2. Programul de interventii în primã urgentã la constructii vulnerabile si care prezintã pericol public,
3. Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea prentru
situatii de urgentã.
Mai multe informaţii: http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037.

inforegional
ADR Nord-Est
http://www.adrnordest.ro
Salonul Regional al Inovarii
Sub egida Anului European al
Creativitatii si Inovarii, Agentia
pentru
Dezvoltare
Regionala
Nord-Est, prin Centrul EUROPE
DIRECT Nord-Est, organizeaza in
data de 8 mai 2009 expozitia
“Salonul Regional al Inovarii” in
cadrul evenimentului “Oportunitati de finantare a proiectelor
de
cercetare-dezvoltare
si
inovare“. Aceasta actiune se va
desfasura la Universitatea George
Bacovia din Bacau si se va bucura
de participarea Organismelor
Intermediare pentru programele
cu
finantare
din
Fonduri
Structurale, a universitatilor,
structurilor
de
cercetare,
societatilor
comerciale
si
autoritatilor publice locale.
Scopul acestui eveniment este
familiarizarea potentialilor beneficiari cu tipurile de finantari
active pentru Regiunea Nord-Est
in 2009, conditiile de acordare a
finantarii, serviciile de sprijin
oferite
de
unitatile
de
implementare specializate, diseminarea informatiilor legate de
numarul aplicatiilor depuse deja
si
aflate
in
proces
de
evaluare/implementare pentru a
stimula apetitul pentru proiecte
si a incuraja stabilirea de
parteneriate intre mediul de
afaceri si mediul de cercetare.
Actiunea se va desfasura pe
doua planuri: un seminar de
informare cu potentialii beneficiari
de
finantari
nerambursabile care doresc sa initieze
proiecte in domeniul inovarii si o
expozitie regionala de produse si
tehnologii,
rezultate
ale
cercetarii romanesti din Regiunea
Nord-Est, care se caracterizeaza
prin noutate si impact de piata.
Evenimentul va reprezenta o
oportunitate
deosebita
de
stimulare a comunicarii si actiunii
in parteneriat intre reprezentantii
mediului
de
afaceri,
administratiei publice locale,
universitatilor si institutiilor de
cercetare-dezvoltare.

Pentru mai multe informatii:
http://www.adrnordest.ro/new
s.php

ADR Sud-Est
http://www.adrse.ro

Eveniment regional pentru
turismul sustenabil
ADR Sud-Est a organizat primul
eveniment
regional
pentru
prezentarea proiectului “ERNEST
Reteaua
Europeana
de
Cercetare
in
Domeniul
Turismului Sustenabil” care a
avut loc in data de 29 aprilie a.c.
la sediul Camerei de Comert,
Industrie, Navigatie si Agricultura
Constanta.

Până la data de 6 aprilie 2009,
ora 17:00, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia au fost depuse 132 de
proiecte prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin
Regio (Programul Operaţional
Regional).
Din acestea, 48 au fost
respinse, 2 au fost retrase de
aplicanţi, iar pentru alte două
proiecte aplicanţii au renunţat la
semnarea contractului. Situaţia
proiectelor depuse pe cele 5 axe
ale Regio şi care se află în
diferite etape ale procesului de
evaluare poate fi consultata la:
http://www.adrmuntenia.ro/ev
enimente.html

ADR Nord-Vest
http://www.nord-vest.ro

Trei noi contracte de
reabilitare a drumurilor şi a
patrimoniului cultural finanţate prin POR 2007-2013
La eveniment au
participat
reprezentanti ai administratiei
publice, mediului de afaceri,
universitati si alte organizatii
implicate
in
dezvoltarea
turismului sustenabil la nivel
regional.
http://www.adrse.ro/contact.a
spx

ADR SUD-Muntenia
http://www.adrmuntenia.ro

Situaţia proiectelor depuse
in cadrul Regio (Programului
Operaţional Regional 20072013)

Pentru Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea
infrastructurii
regionale şi locale de transport,
au fost semnate două proiecte:
"Modernizarea
infrastructurii
drumurilor judeţene în judeţul
Satu Mare - DJ 109L Negreşti Oaş- Turţ" - beneficiar CJ Satu
Mare,
valoarea
totală
60.574.586,21 RON, din care
suma
nerambursabilă
48.297.025,05 RON -, şi proiectul
"Reabilitare
traseu
drum
judeţean Baia Sprie( DN 18)Cavnic ( DJ 184)- Ocna Şugatag
(DJ 109F)- Călineşti(DJ 185)Bârsana ( DJ 185)" - beneficiar
CJ Maramureş, valoarea totală
92.946.366,10 RON din care
valoare
nerambursabilă
76.514.666,20 RON.
Pe Axa prioritară 5, domeniul
major
de
intervenţie
5.1.
„Restaurarea
şi
valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural,
precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”, primul
proiect pe Regiune este cel
semnat oficial astăzi - „Circuitul
târgurilor
medievale
din
Transilvania de Nord - Castelul
Karolyi
din
Carei,
Castelul

(Cetatea) Karolyi din Ardud”.
Valoarea totală a proiectului este
23.179.393,51 RON, din care
finanţarea nerambursabilă este
de 18.371.945,93 RON.

Evenimentul a avut loc în
prezenţa ministrului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţelor, Vasile
BLAGA, a directorului Autorităţii
de Management din cadrul MDRL,
Gabriel FRIPTU, a preşedinţilor
celor două consilii judeţene,
Mircea MAN (MM) şi CSEHI Arpad
Szabolcs (SM) şi a directorului
general al Agenţiei de Dezvoltare
Regională
(ADR)
Nord-Vest,
Claudiu COŞIER.
Astfel, numărul proiectelor
pentru drumuri – Axa 2- finanţate
în cadrul POR în Regiunea NordVest (Transilvania de Nord) a
ajuns la cinci, după ce alte trei
proiecte de finanţare pentru
drumuri au fost aprobate şi
semnate în 2008 şi sunt deja în
implementare.
Pentru domeniul 2.1., începând
cu data de 31 aprilie 2009, nu se
mai
acceptă
depuneri
de
proiecte, pentru că solicitarea de
finanţare depăşeşte alocarea
financiară regională pe perioada
2007-2013 cu încă 80 milioane
Euro.
Suma totală alocată Regiunii
Nord-Vest (Transilvania de Nord)
pe toate axele POR, pentru
întreaga perioadă 2007-2013, este
de 536,41 milioane euro.

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

Întâlnirea Reţelei Naţionale
Enterprise Europe Network
În contextul serviciilor de sprijin
oferite
întreprinderilor
din
Regiunea Centru, ADR Centru a
realizat, în data de 7 aprilie 2009,
o întâlnire cu microîntreprinderile
din regiune care au obţinut
finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional, DMI 4.3. În
cadrul acestei reuniuni au fost
prezentate inclusiv serviciile de
sprijin pentru afaceri pe care le
oferă reţeaua BISNet Transylvania
şi modalitatea de accesare a
acestora.
În perioada 7-8 Aprilie 2009, în
Regiunea Centru a avut loc
întâlnirea naţională a membrilor
consorţiilor EEN, manifestare
găzduită
de
Universitatea
Transilvania
din
Braşov.
Evenimentul a fost un prilej
pentru realizarea unui schimb
eficient de experienţă, pentru
cooperare
şi
dezbaterea
eficientizării serviciilor de sprijin
pentru afaceri şi a adaptării
acestora la realităţile economice
actuale.
În România, reţeaua este
formată din patru consorţii,
având
în
componenţă
19
instituţii, localizate în toată ţara,
care acoperă cu servicii regiunile:
Vest, Nord-Vest, CENTRU, SudVest Oltenia, Sud-Est, Nord Est,
Bucureşti-Ilfov.
Agenţia
pentru
Dezvoltare
Regională Centru este membru al
Enterprise Europe Network din
ianuarie 2008, când proiectul
BISNet
Transylvania
a
fost
aprobat pentru finanţare de către
Comisia Europeană, în cadrul
Programului
Cadru
pentru
Competitivitate şi Inovare. Acest
proiect
îşi
propune
să
construiască o reţea de sprijin
pentru afaceri în Regiunile
CENTRU şi Nord-Vest.
Cu
un
buget
total
de
aproximativ
1.450.000
Euro,
reţeaua BISNet Transylvania oferă
IMM-urilor din regiunile Centru şi
Nord-Vest oportunitatea de a se
putea dezvolta prin identificarea
de parteneri de afaceri în Europa,
a unor furnizori de tehnologie

pentru
domenii
specializate,
precum şi posibilitatea promovării
tehnologiilor produse în regiune
pe piaţa europeană. Acces la
informaţii din domeniul politicilor
europene, a legislaţiei europene
de interes pentru mediul de
afaceri, informaţii şi asistenţă
specializată
cu
privire
la
programele şi oportunităţile de
finanţare existente în domeniul
cercetării, inovării şi dezvoltării
afacerilor; sprijin în vederea
participării IMM-urilor la târguri şi
evenimente
de
promovare
organizate de instituţii similare
din Europa, sunt alte avantaje şi
servicii ce pot fi obţinute gratuit
prin intermediul acestei reţele de
către IMM-urile din Regiunea
Centru.
Proiectul se va derula pe
perioada a 36 de luni, până în 31
decembrie 2010, şi va sprijini
accesul a 10.000 de IMM-uri din
cele două regiuni la informaţii cu
caracter european, asistarea a
peste 200 de firme pentru găsirea

de
parteneri
de
afaceri,
facilitarea participării a peste 150
de
firme
la
evenimente
organizate pentru găsirea de
parteneri de afaceri în Europa,
precum şi promovarea a peste
200 de oportunităţi de investiţii
în Europa.
Institutiile partenere care ofera
servicii în cadrul reţelei BISNet
Transylvania sunt: ADR Nord-Vest,
ADR
Centru,
Universitatea
Tehnica Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov,
CENTI Cluj – Centru de Transfer
Tehnologic din cadrul ICIA-INOE –
Institutul Naţional de CercetareDezvoltare
pentru
Optoelectronică,
Incubatorul
de
Afaceri INCDIE ICPE–CA de la Sf.
Gheorghe din cadrul Institutul
National de Cercetare Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică ICPE-CA

Bucureşti, Banca Transilvania,
prin Clubul Intreprinzătorului
Român cu sucursale în toate cele
12 judeţe ale Macroregiunii I.

ADR Bucureşti-Ilfov

documentatiei necesare solicitarii
finantarii pentru proiecte care
vizeaza domeniile majore de
interventie mentionate.
http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=154

http://www.adrbi.ro

Seminarii de informare
Agentia
pentru
Dezvoltare
Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI),
in
calitate
de
Organism
Intermediar pentru Programul
Operational Regional, a organizat
doua seminarii de informare
pentru potentialii beneficiari ai
domeniilor majore de interventie
3.1 “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sanatate” (27
aprilie
2009)
si
3.2
“Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” (29 aprilie 2009).
Ambele evenimente au avut loc la
Stirbei Center - Sala Litexco.
Seminariile si-au propus sa
explice
pasii
care
trebuie
intreprinsi pentru completarea
cererii
de
finantare
si
a

Dezvoltare
urbana
fonduri REGIO

prin

Pana la primul termen limita,
de 31 martie 2009, la sediul ADRBI au fost depuse cinci planuri
integrate de dezvoltare urbana,
pentru
finantare
din
Axa
prioritara
1"Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor –
poli urbani de crestere", domeniul
de interventie 1.1 – "Planuri
integrate de dezvoltare urbana",
Subdomeniul "Centre Urbane", din

cadrul
REGIO
Programul
Operational Regional.
Respectivul subdomeniu al POR
finanteaza planuri integrate de
dezvoltare urbana si proiecte
care au ca scop cresterea calitatii
vietii si crearea de noi locuri de
munca,
prin
reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
a serviciilor sociale, precum si
prin dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor si a
antreprenoriatului.
Sunt eligibile pentru finantare
unitatile administrativ-teritoriale
din mediul urban (individual sau
in parteneriat) si asociatiile de
dezvoltare intercomunitara din
orasele cu peste 10.000 de
locuitori. Alocarea financiara
indicativa
pentru
Regiunea
Bucuresti-Ilfov este de 120,79
milioane Euro.
http://www.adrbi.ro/content.p
hp?varPg=40&varPg4=151

oportunităţi
FINANŢĂRI
Termene: mai – iunie 2009
Program

Cererea de propuneri de proiecte - Runda II
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale

Finantator

Valoare

Termen limita

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili

Informatii suplimentare

Program
Finantator
Termen limita
Obiectivele programului

Solicitanti eligibili
Domenii de activitate
Informatii suplimentare

FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE
Parteneri
Fundaţia pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice
– FDEC România
Valoarea finanţărilor acordate este de maxim 75.000 Euro pentru toate
componentele şi schemele de granturi administrate de FDSC.
- Pentru proiectele care vor avea impact valoarea finanţării poate fi de
maxim 125.000 Euro.
- Pentru domeniul protecţiei mediului şi a patrimoniului cultural finanţarea
minimă va fi de 15.000 Euro pentru schemele de granturi administrate de FDSC
Valoarea finanţărilor va fi cuprinsă între minim 5.000 şi maximum 15.000
pentru schemele de granturi mici administrate de Fundaţia pentru Parteneriat
şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice – FDEC România
- 10 iunie 2009 pentru schemele de granturi administrate de Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile .
- 24 iunie 2009 pentru schemele de granturi mici administrate de Fundaţia
pentru Parteneriat şi Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice - FDEC
România
Consolidarea societatii civile din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci
domenii prioritare: consolidarea democraţiei, oportunităţi pentru participarea
copiilor si tinerilor la viaţa comunităţii , incluziune socială şi acces la servicii
sociale, protecţia mediului, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural
Organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ:
• Constituite prin libera voinţă a fondatorilor în conformitate cu legislaţia care
reglementează asociaţiile şi fundaţiile din România, autonome (organizarea,
conducerea şi administrarea lor nu se află sub influenţa directă a unei
autorităţi publice) şi independente politic;
• Parteneri sociali (organizaţii patronale şi sindicale);
• Alte organizaţii independente reglementate prin legi speciale.
Nu sunt eligibile partidele politice şi cultele religioase.
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Adresa: Splaiul Independentei nr. 2k, et. 4 sector 3, Bucuresti, Romania
Tel: +4-021-310-0177
Fax: +4-021-310-0180
Email: fdsc@fdsc.ro
http://www.fdsc.ro/pagini/ngofund2.php

Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects
Ambasada Japoniei
27 aprilie - 7 august 2009
Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects a fost lansat de Guvernul
Japoniei, incepand cu anul 2000, pentru a mari sfera institutiilor si
organizatiilor la care se poate acorda ajutor financiar, incluzand ONG-urile si
oraganizatiile non-profit din tarile in curs de dezvoltare.
ONG-urilor si organizatiilor non-profit, institutiilor de cercetare si de
invatamant superior
Se acorda finantare proiectelor din domenii care contribuie la incurajarea
culturii si educatiei din tarile respective, precum si la promovarea colaborarii
culturale dintre Japonia si tara respectiva.
Ambasada Japoniei.
Contact: Sectia Culturala, Tel.: 021-319.18.90, E-mail: culture@embjpn.ro
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/cultural/application.doc

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/cultural/application.doc
Program
Finantator
Termen limita
Conditii de finantare
Obiectivele programului

Solicitanti eligibili
Informatii suplimentare

Program
Finantator
Termen limita
Solicitanti eligibili

Obiectivele programului

ERASMUS pentru tinerii intreprinzatori
Uniunea Europeana
29 mai 2009.
Buget global al programului este de 4,3 milioane euro.
Uniunea Europeana finanteaza maximum 90% din costurile eligibile
(suma nu trebuie sa depaseasca 300.000 euro/proiect).
Sprijin pentru noii intreprinzatori ai Uniunii Europene, in vederea imbogatirii
experientei lor, prin petrecerea unei perioade de timp in cadrul unei
intreprinderi europene unde pot beneficia de experienta antreprenorilor
confirmati;
- Dezvoltarea internationalizarii si a competitivitatii.
Administratiile, Agentiile, Camerele de Comert, Autoritatile locale si regionale,
Federatiile, Sindicatele, Intreprinderile mari, IMM-urile, Universitatile, Scolile
si Centrele de formare.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=294
1
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&d
oc_id=2583&userservice_id=1&request.id=0

POSDRU: AP 6 "Promovarea incluziunii sociale", DMI
6.1 "Dezvoltarea economiei sociale
Uniunea Europeana
19.06.2009
- ONG-uri;
- Cooperative de credit, de consum si de productie;
- Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
- MMFPS si structuri/agentii coordonate/subordonate acestuia;
- Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii
subordonate/coordonate de acesta;
- Agentia Nationala Antidrog;
- Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane;
- Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale;
- Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
- Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate
juridica;
- Organizatii sindicale;
- Patronate;
- Culte si asociatii religioase;
- Furnizori de FPC autorizati;
- Furnizori de servicii sociale;
- Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca,
publici si privati, acreditati;
- intreprinderi implicate in economia sociala;
- Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
- Institute de cercetare;
- Universitati acreditate, publice si private.
Proiectele pentru care se solicita finantare in cadrul actualei cereri de
propuneri de proiecte trebuie sa urmareasca urmatoarele operatiuni
orientative:
- Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea
integrala a conceptului de economie sociala;
- Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii
persoanelor slab calificate, persoanelor cu dizabilitati si persoanelor supuse
riscului de excluziune sociala, in entitatile economiei sociale;
- Sprijinirea parteneriatelor intre toti actorii relevanti implicati din comunitate
(sindicate, institutii publice, asociatii patronale, lucratori, sectorul nonguvernamental, intreprinderi, mediul de afaceri si alte asociatii etc.);
- Actiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor de consiliere si informare si
schimbul de experienta in domeniul economiei sociale;
- Dezvoltarea instrumentelor si metodelor adecvate pentru furnizarea
serviciilor sociale;

Conditii de finantare
Informatii suplimentare

furnizarea, dezvoltarea si crearea serviciilor flexibile si alternative pentru
ingrijirea copiilor si/sau a altor membri ai familiei aflati in ingrijire pe
parcursul zilei;
- Dezvoltarea programelor de formare pentru specialistii implicati in sistemul
serviciilor sociale (lucratori sociali, asistenti personali, asistente comunitare,
mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenti maternali, ingrijitori, personal
din institutii rezidentiale).
Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre:
- Echivalentul in lei a minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro.
http://www.fseromania.ro/

burse şi stagii de practică
New Europe Master in Banking and
Entrepreneurship
Organizator : Grupul italian UniCredit
Data limita: 30 iunie 2009
Descriere program international de masterat in

domeniul financiar-bancar si se afla, anul acesta,
la a saptea editie.
In cadrul lui, UniCredit pune la dispozitie 30 de
burse de studiu, in Italia,
fiecare valorand 22.000
euro.
Criterii de eligibilitate

La program pot aplica
tinerii
absolventi
de
facultate din Romania si
din alte tari in care exista
reprezentante UniCredit –
Ungaria, Polonia, Rusia,
Turcia etc. Aplicantii trebuie sa indeplineasca o
serie de cerinte, printre care sa detina un
certificat de cunoastere a limbii engleze si sa aiba
o experienta profesionala de cel mult 2 ani.
Valoarea fiecarei burse este de 25.000 de euro,
din care Grupul UniCredit va acoperi 22.000 de
euro.

Candidatii vor trimite atat online, cat si prin
posta, actele
necesare pentru
dosarul
de
inscriere.

Informatii suplimentare:
New Europe Master in Banking and
Entrepreneurship
c/o Ex Convento di San Francesco
via E. de Amicis, 4
31015 - Conegliano (TV)

Tel. +39/0422/1848904
Fax +39/0422/1848914
Umanesimo Latino S.p.A.
Piazza S. Leonardo, 1
31100 TREVISO
Tel: +39/0422/513500
Fax: +39/0422/513510
Academic director: Mr. Matej Lah
Operating manager: Mr. Daniele Paparotti info@masterbe.com
Secretary: Mrs.Monica Zoppas –it
infocampus@fondazionecassamarca.it
http://www.masterbe.com

Concurs pentru crearea unui nou
logo ecologic pentru produsele din UE
Organizator : Comisia Europeană
Data limita: 25 iunie 2009
Se adreseaza: studenţilor la Arte plastice sau

Design din Uniunea Europeană care sunt invitaţi să
înscrie cele mai inovatoare concepţii ale lor în
concursul pentru noul logo ecologic.
Participanţii trebuie să fie înscrişi la o
academie, o universitate sau la un colegiu întrunul dintre cele 27 de State Membre ale UE.
Înscrierile se pot face până pe data de 25 iunie
2009.
Premii: Caştigatorul şi urmatorii doi clasati vor
primi urmatoarele premii:
Premiul întâi: 6 000 euro
Premiul al doilea: 3 500 euro
Premiul al treilea: 2 500 euro
Scop: crearea unui logo ecologic inteligent şi
creativ, UE oferă viitoarelor talente ale Europei
şansa de a crea un design care va fi imprimat pe
milioane de ambalaje ale produselor ecologice.

Noul logo ecologic al UE va fi obligatoriu pentru
toate produsele ecologice pre-ambalate care
provin din cele 27 State Membre şi care respectă
standardele de etichetare. În plus, toate
produsele ecologice care nu sunt pre-ambalate şi
care provin din UE sau care sunt importate din ţări
terţe pot utiliza logo-ul UE
în mod voluntar.
Descriere :

Competiţia pentru noul
logo ecologic UE va fi
evaluată de un juriu
format din experţi din
sectorul agriculturii şi producţiei ecologice,
precum şi din profesionişti în design, renumiţi la
nivel internaţional. Printre membrii marcanţi ai
juriului se numără: profesorul Erik Spiekermann
din Germania, doctor Honoris Causa, director de
creaţie şi managing partner la compania
Edenspiekermann; Riitta Brusila-Räsänen, profesor
de design grafic la Universitatea Lapland/
Finlanda; Szymon Skrzypczak, un tânăr designer
laureat, din Polonia; Elisabeth Mercier, director Agence BIO din Franţa; Urs Niggli, director al
Institutului de Cercetare a Agriculturii Ecologice
(FiBL) din Elveţia; Tom Václavík, expert în
marketing pentru produse ecologice din Republica
Cehă şi preşedintele Asociaţiei Internaţionale a
Comercianţilor cu Amănuntul pentru Produse
Ecologice şi Craig Sams, preşedintele Soil
Association din Marea Britanie.Juriul competiţiei
va fi prezidat de Rob Vermeulen, ex-preşedinte al
AsociaţieiPaneuropene de Brand Design.

Informatii suplimentare
Dacă doreşti să contactezi echipa Concursului pentru
logo ecologic, trimite un e-mail la adresa:
info@organic-logo-competition.eu
Pentru orice solicitare media te rugăm contactezi:
press@organic-logo-competition.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index
_ro.htm

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
Dacă ştii cum ar putea îmbunătăţi
Uniunea Europeană viaţa ta, scrie-i lui
Barroso!
Vizitând site-ul http://www.tellbarroso.eu poţi să
îi scrii preşedintelui Comisiei Europene Jose Manuel
Durao Barroso despre cum crezi tu că Uniunea
Europeană ar putea să-ţi înbunătăţească viaţa.
Site-ul oferă o oportunitate unică cetăţenilor UE
de a participa direct la luarea deciziilor,
contribuind cu idei novatoare la viitorul Uniunii
Europene.
Până acum site-ul are 601 simpatizanţi pe site-ul
de socializare Facebook:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#
/group.php?gid=72740975361.
10 dintre participanţii la discuţii vor fi selectaţi şi
vor avea posibilitatea să se întâlnească personal cu
preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Durao
Barroso şi să discute aportul propunerilor lor la
modernizarea Uniunii Europene.

aprilie, zi în care tinerii se vor aduna la Berlin,
Milano, Praga şi în alte oraşe pentru a striga
sloganul: „Europa, se aude?”. Tinerii vor fi apoi
încurajaţi să-şi facă vocea auzită pe plan politic,
prin participarea la alegerile pentru Parlamentul
European din luna iunie.
Pe 6 aprilie a fost lansată o campanie TV care va
încuraja tinerii din întreaga Europă să-şi exprime
sentimentele, ideile, preocupările şi părerea lor
despre UE. Trei spoturi TV difuzate pe canalele MTV
din întreaga Europă prezintă tineri din Londra, Paris
şi Roma care pun megafoane. Spoturile îndeamnă
tinerii de pe cuprinsul Uniunii Europene să-şi
exprime opiniile, să-şi facă auzite vocile şi să se
alăture undei sonore europene „Europa, se aude?”
pe 30 aprilie la ora 15.30.
În cursul campaniei, tinerii vor avea posibilitatea
de a-şi exprima dorinţele, nevoile şi ideile pe site-ul
web al campaniei de la următoarea adresă:
http://www.caneuhearme.eu/eu.
Cei care nu pot să participe fizic la cele trei
lansări ale sloganului, pot totuşi să participe online
şi să strige în mod virtual, transmiţând mesaje sau
filme. Tinerii sunt, de asemenea, invitaţi să se
alăture undei sonore din orice loc s-ar afla în acel
moment.
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Măsuri
împotriva
efectuării plăţilor

Alegeri europene: MTV alături de
Comisia Europeană
Pe 8 aprilie Comisia Europeană şi MTV Networks
International au anunţat o iniţiativă la nivelul UE
intitulată „Europa, se aude?”, destinată să-i
încurajeze pe tineri să-şi facă vocea auzită, votând
la alegerile pentru Parlamentul European din luna
iunie.
„Ne angajăm să folosim reţeaua noastră pentru a
sprijini proiectele europene care sunt esenţiale
pentru a face faţă provocărilor majore din
prezent”, a declarat Antonio Campo dall’Orto,
vicepreşedinte executiv al Music Brands din cadrul
MTV Networks International. Iniţiativa „Europa, mă
auzi?” va oferi tinerilor o platformă pentru a-şi
exprima opiniile, pentru a spune Uniunii Europene
cine sunt şi pentru a transmite la Bruxelles
preocupările, visurile, nemulţumirile şi idealurile
lor. Punctul culminant al campaniei va fi pe 30

întârzierilor

În ciuda anumitor îmbunătăţiri constatate în
ultimii ani, întârzierile în efectuarea plăţilor în
cazul tranzacţiilor comerciale între întreprinderi
sau între acestea din urmă şi autorităţile publice
sunt încă o realitate în Uniunea Europeană. Aceste
practici împiedică dezvoltarea întreprinderilor şi
pot provoca chiar falimentul unor întreprinderi,
altfel viabile, în special al întreprinderilor mici şi
mijlocii
(IMM-uri).
Din
nefericire,
uneori
comportamentul autorităţilor publice în materie de
plăţi lasă încă de dorit. Având în vedere criza
actuală, mai multe state membre au început să
abordeze această chestiune la nivel naţional.
Conform unui angajament luat pe 8 aprilie în
cadrul „Small Business Act”, Comisia sugerează o
nouă
strategie
pentru
abordarea
situaţiei
întârzierilor în efectuarea plăţilor şi propune
introducerea unor modificări substanţiale în
Directiva privind combaterea întârzierii efectuării
plăţilor din 2000. Comisia sugerează ca autorităţile
publice să dea un bun exemplu şi să îşi plătească
facturile – ca regulă generală – în termen de 30 de
zile. În paralel, Comisia se angajează să accelereze
plata bunurilor şi a serviciilor, pentru a respecta pe
deplin obiectivele în materie de plată a facturilor
şi, într-un anumit număr de cazuri, chiar să reducă
termenele de plată sub durata legală în vigoare.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Günter
Verheugen, responsabil pentru Întreprinderi şi
Industrie, a declarat: „Întârzierile în efectuarea
plăţilor de către administraţiile publice nu mai
trebuie să fie tolerate. Propunerea de astăzi dă un
impuls puternic pentru depăşirea crizei economice,
contribuind la evitarea unor noi falimente şi
îmbunătăţind
fluxurile
de
numerar
ale
întreprinderilor,
pentru
a
consolida
competitivitatea acestora pe termen lung.”
Modificările
propuse
reflectă
importanţa
efectuării la timp a plăţilor către întreprinderi, în
special către IMM-uri:
• Ca regulă generală, autorităţile publice trebuie
să îşi plătească facturile în termen de 30 de zile, în
caz contrar fiind obligate să plătească dobânzi, o
compensaţie pentru costurile de recuperare şi o
compensaţie forfetară de 5% din suma datorată,
care se aplică din prima zi de întârziere. În anumite
cazuri justificate în mod corespunzător, termenele
de plată pot fi prelungite.
Libertatea contractuală va fi respectată în
relaţiile între întreprinderi dar, în caz de întârziere,
acestea vor avea dreptul să solicite dobânzi pentru
întârzieri în efectuarea plăţilor şi o compensaţie
pentru costurile de recuperare.
•Regulile referitoare la contractele extrem de
inechitabile au devenit mai stricte.
Aceste obiective se vor realiza prin punerea la
dispoziţia creditorilor a unor instrumente care să le
permită să îşi exercite pe deplin şi în mod eficace
drepturile în caz de întârzieri în efectuarea plăţilor,
precum
şi
impunând
măsuri
specifice
administraţiilor publice, care să le descurajeze să
recurgă la plăţi întârziate.
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Ajutoare de stat: acţiunile întreprinse
de statele membre pentru combaterea
crizei economice
Comisia Europeană a dat publicităţii o ediţie
specială a raportului privind ajutoarele de stat,
care se axează pe măsurile adoptate de către
statele membre, revizuite şi coordonate de
Comisie, în contextul crizei financiare şi economice
actuale. Pentru salvgardarea stabilităţii financiare,
statele membre au instituit sisteme de garanţii,
măsuri de protecţie împotriva riscurilor şi măsuri de
recapitalizare în beneficiul sectorului financiar, la
un volum global de până la 3 000 de miliarde EUR.
În ultimele trei comunicări ale Comisiei se
conturează un cadru clar de stabilire a condiţiilor în
care pot fi adoptate aceste măsuri fără precedent,
concomitent cu menţinerea integrităţii pieţei unice
şi evitarea unei concurenţe dăunătoare între statele
membre pentru obţinerea de subvenţii. În plus,
cadrul temporar de referinţă privind măsurile în
domeniul ajutoarelor de stat, stabilit în decembrie
2008, constituie pentru statele membre un

instrument de orientare cu privire la modul în care
pot fi susţinute cel mai bine întreprinderile şi
locurile de muncă în economia reală, însă fără
denaturări excesive ale concurenţei.
Comisarul european pentru concurenţă, dna
Neelie Kroes, a declarat: „Ultimele şase luni au
demonstrat locul esenţial pe care îl ocupă controlul
ajutoarelor de stat în acţiunea coordonată, la nivel
european, menită să ofere o soluţie la provocările
crizei economice. La soluţia identificată au
contribuit, în mod indubitabil, normele consacrate
şi validate ale Uniunii Europene în domeniul
ajutoarelor de stat. Intervenţia noastră şi condiţiile
impuse (uneori dure) au ajutat statele membre să
nu cadă în capcana protecţionismului şi să nu
exporte altor state membre problemele cu care se
confruntă, ceea ce le-a permis statelor membre să
evite colapsul financiar. În prezent, sectorului
financiar îi revine responsabilitatea de a-şi asana
bilanţurile şi de a se restructura, astfel încât să-şi
asigure un viitor viabil.”

Criza financiară
Acţiunea coordonată a statelor membre şi a
Comisiei a permis punerea în aplicare a
mecanismelor de sprijin adecvate şi a măsurilor ad
hoc menite să ofere o soluţie la provocările crizei
financiare, fără să se producă denaturări nedorite
ale concurenţei.Din septembrie 2008 până în
prezent, Comisia a adoptat peste 50 de decizii,
deseori cu o viteză record.Acest lucru a contribuit
la menţinerea stabilităţii financiare şi la restabilirea
încrederii în sectorul financiar şi în economie, în
ansamblu, fiind menţinute în acelaşi timp măsurile
de stimulare a asumării adecvate a riscurilor în
viitor şi de stimulare a concurenţei.
Controlul ajutoarelor de stat a fost esenţial
pentru a se evita concurenţa pentru obţinerea de
subvenţii şi pentru a fi menţinut un nivel de
echitate între companiile de pe piaţa unică.
Controlul a salvgardat interesele instituţiilor
financiare solide, capabile să funcţioneze fără
ajutoare de stat.
Ediţia specială a raportului privind ajutoarele de
stat arată că volumul global maxim al măsurilor
anticriză aprobate până în prezent de către
Comisie, menite să ofere un sprijin instituţiilor
financiare, se ridică la aproximativ 3 000 de
miliarde EUR. Această cifră reprezintă valoarea

maximă globală a sistemelor de garanţii (în valoare
maximă de 2 300 de miliarde EUR), de
recapitalizare (aproape 300 de miliarde EUR) şi a
măsurilor ad hoc de salvare şi de restructurare în
beneficiul anumitor bănci şi instituţii financiare
(aproximativ 400 de miliarde EUR). Volumul efectiv
al ajutoarelor de stat va fi semnificativ mai scăzut,
în special din cauza faptului că elementul de ajutor
al garanţiilor de stat reprezintă în mod normal doar
o mică parte din sumele garantate. Cheltuielile
bugetare efective se materializează numai atunci
când se execută o garanţie de stat.
De la începutul lunii octombrie 2008, Comisia a
coordonat acţiunile menite să contribuie la
combaterea crizei financiare, pe baza unui cadru
politic clar. Între octombrie 2008 şi februarie 2009,
Comisia a adoptat trei comunicări, în strânsă
colaborare cu statele membre: „Comunicarea
privind băncile” din 13 octombrie 2008 (a se vedea
IP/08/1495),
„Comunicarea
privind
recapitalizarea” din 5 decembrie 2008 (a se vedea
IP/08/1901) şi „Comunicarea privind activele
depreciate” din 25 februarie 2009 (a se vedea
IP/09/322).
Economia reală
Spre finele anului 2008, criza financiară s-a extins
în economia reală. Având în vedere că
întreprinderile se confruntau cu dificultăţi în
obţinerea de credite, la 17 decembrie 2008 Comisia
a adoptat un cadru temporar (a se vedea
IP/08/1993),
care
oferă
statelor
membre
instrumentele suplimentare cu ajutorul cărora să
poată combate efectele contracţiei creditului
asupra economiei reale. Până în prezent, Comisia a
aprobat aproximativ 25 de măsuri statale în 10 state
membre, menite să stabilizeze întreprinderile şi
locurile de muncă din economia reală.

Situaţia ajutoarelor de stat, împreună cu un set
detaliat de tabele şi indicatori statistici pentru
toate statele membre, este disponibilă pe site-ul
Europa al Comisiei, la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies
_reports/studies_reports.html sub ”Scoreboard,
reports and studies”.

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

Comisia Europeană sprijină ţările în
curs de dezvoltare
În luna aprilie Comisia Europeană a anunţat o
serie de măsuri pe care Uniunea Europeană le poate
lua în acest moment pentru a ajuta ţările în curs de
dezvoltare să depăşească criza economică.
José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei
Europene, a declarat: “Europa doreşte să se asigure
că întâlnirea la nivel înalt G20 de la Londra pune
bazele unei redresări economice durabile şi
echitabile pentru toţi, inclusiv pentru ţările în curs
de dezvoltare. Europa este de departe cel mai
important furnizor de ajutoare din lume şi această
tendinţă se accentuează. Ne apropiem cu paşi
repezi de 2015, termenul limită pentru atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Unele
dintre progresele realizate riscă să fie pierdute, iar
ţările în curs de dezvoltare se vor afla într-o
situaţie mai dificilă decât la începutul crizei. Am
susţinut acest punct de vedere înainte de G20, în
cadrul întâlnirii la nivel înalt şi îl repet şi acum:
recesiunea nu trebuie şi nu va fi folosită ca o scuză
pentru a ne încălca promisiunile privind creşterea
ajutorului pe care îl acordăm."
Louis Michel (foto), comisarul european pentru
Dezvoltare
şi
ajutor
umanitar, a declarat:
"Ştim ce avem de făcut:
trebuie să ne atingem
obiectivele în materie
de ajutor, trebuie să
trimitem fonduri pentru
ca să avem un impact
atunci când e nevoie, trebuie să regândim
programele în derulare pentru a combate criza şi,
la fel de important, trebuie să folosim la maximum
fiecare euro. Valoarea reală a eficientizării
colaborării dintre cele 27 de state membre, în ceea
ce priveşte acţiunile de dezvoltare, este de
aproximativ 7 miliarde de euro pe an, ceea ce
reprezintă o contribuţie de nemăsurat la alinarea
suferinţelor oamenilor. Comunicarea publicată de
către Comisie explică modalitatea prin care putem
să ne atingem obiectivele. Sunt mândru că Europa
este prima care acţionează după întâlnirea G20
pentru sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare."
Uniunea Europeană eficientizează acordarea
ajutorului. Lucrând împreună, cele 27 de state
membre şi Comisia pot câştiga foarte mult în
eficienţă, utilizând fiecare euro şi servind drept
model pentru alţi actori. Conform unui studiu
comandat de către Uniunea Europeană, până la 7
miliarde de euro pot fi economisiţi anual prin
eficientizarea
acordării
ajutoarelor
şi
implementând principiile asupra cărora s-a convenit
în 2008.

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

Centru de informare privind impactul
schimbărilor climatice
Pe 1 aprilie Comisia Europeană a prezentat
Cartea albă privind acţiunile necesare pentru
creşterea capacităţii Uniunii de a face faţă
schimbărilor climatice. Descoperirile recente
indică faptul că impactul schimbărilor climatice va
fi mai rapid şi mai grav decât cel prezentat în
raportul din 2007 al Grupului interguvernamental
privind schimbările climatice. Europa nu va putea
evita aceste efecte şi, prin urmare, trebuie să se
pregătească să le facă faţă. Impactul schimbărilor
climatice va avea implicaţii regionale diferite, ceea
ce înseamnă că majoritatea măsurilor de adaptare
vor trebui luate la nivel naţional şi regional.
În următorii 50 de ani este posibil ca schimbările
climatice să aibă efecte semnificative asupra
sectoarelor
economice
importante
precum
agricultura, energia, transportul, ecosistemele,
turismul şi sănătatea. Schimbările climatice vor
afecta, de asemenea, gospodăriile, întreprinderile
şi anumite sectoare ale societăţii, în special
persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi şi
gospodăriile cu venituri mici.
Cartea albă prezintă un cadru de acţiune care
permite Uniunii Europene şi statelor membre să se
pregătească pentru impactul schimbărilor climatice.
Documentul evidenţiază necesitatea înfiinţării unui
Centru de informare unde să aibă loc schimburi de
informaţii privind riscurile schimbărilor climatice,
impactul acestora, precum şi cele mai bune
practici.
Impactul schimbărilor climatice va fi diferit de la
o regiune la alta, cele mai vulnerabile fiind zonele
de coastă şi de munte şi câmpiile inundabile. Din
acest motiv majoritatea măsurilor de adaptare vor
fi luate la nivel naţional sau regional. Rolul Uniunii
Europene va fi acela de a sprijini aceste eforturi
printr-o abordare integrată şi coordonată, în special
în ceea ce priveşte problemele transfrontaliere şi
politicile care sunt foarte bine integrate la nivelul
UE. Fireşte, adaptarea la schimbările climatice va
trebui să constituie elementul central al tuturor
politicilor UE. Adaptarea trebuie, de asemenea, să
constituie un element fundamental în politicile
externe ale Uniunii pentru a ajuta ţările care sunt
cel mai puternic afectate şi pentru a coopera cu
ţări partenere în vederea rezolvării problemelor
internaţionale de adaptare.
Comisia va înfiinţa un Grup de Coordonare a
Impactului şi Adaptării (GCIA), ce va fi constituit
din reprezentanţi ai statelor membre ale UE, care
se vor implica în redactarea unor programe
naţionale şi regionale de adaptare şi se va consulta
cu reprezentaţii societăţii civile şi ai comunităţii
ştiinţifice. Acest grup va fi sprijinit de grupurile
tehnice de lucru, inclusiv de grupul pentru

agricultură. Până în anul 2011, Comisia va înfiinţa
un Centru de informare pentru schimbul
informaţiilor privind impacturile schimbărilor
climatice.
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

De acum putem folosi telefonul mobil
în timpul zborului
Din ce în ce mai mulţi pasageri ai companiilor
aeriene europene au posibilitatea de a-şi utiliza
telefoanele mobile pentru a trimite mesaje scrise,
pentru a naviga pe internet sau chiar pentru a
efectua apeluri în timpul zborurilor. La un an de la
stabilirea de către Comisie a unor norme comune
pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a
telefoanelor mobile la bordul aeronavelor şi a unei
proceduri simple de autorizare a acestui serviciu
transfrontalier, 27 de aeronave europene au fost
echipate corespunzător pentru a permite utilizarea
în condiţii de securitate a telefoanelor GSM în
timpul zborurilor efectuate în spaţiul aerian
european. Se aşteaptă ca numărul acestora să se
dubleze până la sfârşitul anului 2009.
„Mă bucur că primele companii aeriene din
Europa
oferă
acum
posibilitatea
utilizării
telefonului mobil în timpul zborului. Pentru ca
acest serviciu să poată fi introdus în continuare
fără probleme, utilizarea telefonului mobil în
timpul
zborului
nu
trebuie să îi deranjeze
pe ceilalţi pasageri;
acest lucru se poate
asigura, de exemplu,
prin instituirea unor
zone
de
linişte
asemănătoare celor din
trenuri.Totodată,
operatorii ar trebui să
menţină preţurile în
limite rezonabile. Dacă
se va întâmpla acest
lucru,
serviciile
de
telefonie mobilă oferite
la bordul aeronavelor ar
putea reprezenta un avantaj pentru companiile
europene, având în vedere competitivitatea pieţei
mondiale a transporturilor aeriene” - a declarat
Viviane Reding (foto), Comisarul european pentru
telecomunicaţii.
În aprilie 2008, Comisia a introdus norme vizând
armonizarea condiţiilor pentru serviciile de
telefonie mobilă disponibile la bordul aeronavelor
de pe întreg teritoriul UE (IP/08/537). Un an mai
târziu, doi furnizori de servicii de comunicaţii prin
telefonie mobilă la bordul aeronavelor, OnAir
(Geneva) şi AeroMobile (Londra), au avut
posibilitatea, datorită acestor norme, să pună
bazele unor afaceri în Europa. Aceşti furnizori se

asociază cu companii aeriene interesate să pună
astfel de servicii la dispoziţia pasagerilor.
În prezent, trei companii aeriene europene Ryanair (Irlanda), TAP (Portugalia) şi BMI (Regatul
Unit) – pun bazele acestui serviciu în cadrul flotelor
proprii: 27 de aeronave au fost deja echipate şi se
aşteaptă ca numărul acestora să se dubleze până la
sfârşitul anului 2009.
„Roaming-ul aerian” sau apelurile şi mesajele
scrise de pe telefoanele mobile de la bordul
aeronavelor este considerat roaming internaţional,
ca şi în cazul serviciilor terestre. Primele exemple
vin cu tarife mult inferioare serviciilor de telefonie
fixă disponibile prin satelit în timpul zborului, care
se ofereau în trecut. Comunicaţiile mobile din
timpul zborului nu fac obiectul măsurilor
comunitare privind tarifele de roaming pentru voce
şi date, deoarece acestea sunt considerate ca un
serviciu novator pe o piaţă emergentă, fiind aşadar
fixate de către prestatorul de servicii. Cu toate
acestea, Comisia urmăreşte îndeaproape preţurile
de consum şi transparenţa acestora.
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

.eu: după trei ani, trei milioane de
nume de domeniu
La trei ani după lansare, domeniul de internet .eu
continuă să fie o poveste de succes. Există acum
peste trei milioane de domenii de internet. Nici
criza financiară nu a pus capăt acestei creşteri:
numărul de nume în domeniul .eu a crescut cu 2% în
primul trimestru al
anului
2009,
iar
domeniul .eu a fost
reconfirmat pe locul
cinci în lista celor mai
populare domenii de
vârf cu coduri de ţară
la
nivel
mondial.
Promovând o identitate
europeană online distinctă, domeniul .eu poate
ajuta cetăţenii şi întreprinderile să culeagă roadele
existenţei pieţei unice europene. Companiile
multinaţionale, IMM-urile, ONG-urile şi grupurile de
experţi, precum şi cetăţenii au adoptat domeniul
.eu pentru a îşi face cunoscută prezenţa pe
internet. Şi nu sunt singurii: la începutul lunii
trecute, Suedia a făcut un gest simbolic, fiind
primul stat membru care a adoptat domeniul „.eu”
pentru site-ul său oficial dedicat preşedinţiei
Uniunii Europene, pe care o exercită începând cu 1
iulie: www.se2009.eu.
Domeniul .eu şi-a consolidat poziţia printre cele
mai importante zece domenii de nivel superior din
lume, precum .com, .net. şi .org. Până în martie
2009, s-au înregistrat aproape 3 050 000 de nume în
domeniul .eu.
Majoritatea numelor au fost înregistrate în ţările
Uniunii Europene cu populaţia cea mai numeroasă şi

cu cea mai mare rată de utilizare a internetului,
raportată la populaţie.Germania este în continuare
pe primul loc, cu 30%, urmată de Olanda (14%),
Regatul Unit (12%), Franţa (8%) şi Polonia (6%).
Domeniul .eu a debutat la 7 decembrie 2005
pentru deţinătorii de drepturi anterioare, inclusiv
deţinătorii de mărci comerciale şi organismele
publice (IP/05/1510). De la începutul lunii aprilie
2006, înregistrările sunt accesibile tuturor
rezidenţilor Uniunii Europene şi organizaţiilor cu
sediul în UE (IP/06/476). Gestionarea înregistrărilor
numelor de domeni .eu (baza de date care conţine
toate înregistrările din domeniul .eu) este
încredinţată EURid, o organizaţie independentă
nonprofit.Până în momentul primei aniversări,
fuseseră înregistrate 2,5 milioane de nume în
domeniul .eu (IP/07/483), iar în 2007 s-au mai
adăugat 300 000 (IP/08/530).
Sursa:
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Conferinţă internaţională pe tema
politicilor regionale
Conferinţa va fi organizată de Comisia Europeană
în intervalul 11-12 mai la Bruxelles.
La eveniment vor participa specialişti în politici
regionale din Brazilia, Rusia, China precum şi
reprezentanţi ai organizaţiilor regionale MERCOSUR,
WAEMU. Ţelul conferinţei este găsirea celor mai
bune soluţii de punere în practică a politicilor de
dezvoltare
regională.
Reprezentanţii
Uniunii
Europene vor împărtăşi din experienţele acumulate
pe parcursul implementării politicilor de coeziune.

Politicile de coeziune de mâine
Chiar dacă actualele programe bazate pe
politicile de coeziune ale Uniunii Europene acoperă
intervalul 2007-2013, Uniunea Europeană lansează
dezbaterea pe tema politicilor de coeziune de
mâine, ce vor defini perioada de după 2013.
Dezbaterea se materializează
într-un şir de evenimente la
care
participă
comisarul
european
Danuta
Hübner
(foto).
Între 23-27 martie, sub egida
preşedinţiei cehe a UE, la Praga
s-a
organizat
conferinţa
“Viitorul politicilor de coeziune
şi al coeziunii teritoriale”. Pe
23-24 aprilie, la Mariánské
Lázně, Cehia, va avea loc întâlnirea informală a
miniştrilor UE responsabili de dezvoltarea regională,
unde comisarul Hübner va aborda tema viitorului
politicilor de coeziune. Rezultatele consultării
publice vor fi prezentate în iunie 2009.
Sursa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future
/index_en.htm

adrese utile
Punctul
de
informare
al
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Ministerului

Intrebarile dumneavoastra la subiecte din sfera Dezvoltarii
Regionale si Locuintelor isi gasesc raspunsul într-un singur loc. Tot
aici puteti primi informatiile solicitate in baza Legii privind liberul
acces al persoanelor la informatiile de interes public privind
activitatea MDRL, conform Legii 544/2001.
Daca doriti sa va informati asupra unor subiecte ca:
 finantarea natională si europeană pentru proiecte de
dezvoltare regionala
http://www.mdrl.ro/index.php?p=205 si
 cooperare teritoriala
http://www.mdrl.ro/index.php?p=431,
 principiile si practicile europene privind regenerarea urbana
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1050,
Programul national de sprijinire a construirii de locuinte
proprietate personala
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1033,
Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic –
preventie si interventie
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037,
cutremurele si efectele lor – prevenire si masuri
http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/brosura
Cutremurele si efectele lor - prevenire si masuri.pdf,
ca si despre alte aspecte legate de activitatea MDLPL, va asteptam!
Unde? Nu departe de Piaţa Unirii. Aproape de Palatul Parlamentului, la Punctul de informare al MDLPL din Str.
Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, Telefon 0372-111.409, info@mdlpl.ro.
Când? De luni până joi între orele 11.00 - 16.00 si vineri intre 11.00 – 14.00.
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1306

Agentii de Dezvoltare Regională

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

ADR Sud-Est - Braila, Buzau, Constanta, Galati,
Vrancea, Tulcea
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210 Braila, jud.
Braila,
Tel.: 0339/401018; fax: 0339/401017;e-mail:
adrse@adrse.ro
http://www.adrse.ro
Biroul Judeţean Buzău
Consiliul Judeţean Buzau
B-dul N. Balcescu, nr. 48, et. II, cam. 57, telefon 0338
/ 401 136 – persoana de contact Crenguţa Oprea.
Biroul Judeţean Constanţa
Strada Mircea cel Bătrân, nr.106, telefon 0341/ 416
638 – persoană de contact Corsate Cornelia.
Biroul Judeţean Galaţi
Strada Domnească nr.56, bl. Cristal, et.1, telefon 0336
/ 401 253 – persoana de contact Eduard Munteanu.
Biroul Judeţean Vrancea
B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1, Focşani, telefon
0744/756 236 – persoană de contact Monica Dinu.
Biroul Judeţean Tulcea
Slt. Gabrilov Corneliu, nr.152, Tulcea, telefon 0340 /
401 007– persoana de contact Carmen Cononov.

ADR Sud Muntenia- Arges, Calarasi, Dimbovita,
Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi, jud.
Calarasi,
Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail:
office@adrmuntenia.ro http://www.adrmuntenia.ro

ADR Sud-Vest – Oltenia - Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt,
Vilcea
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj,

Tel.:0251/414904; fax: 0251/419496;e-mail:
adr4@rdslink.ro
office@adroltenia.ro ; http://www.adroltenia.ro
OI Sud-Vest Oltenia
Asistenta Tehnica (Help-desk):
Magda Lungu | Tel/Fax: 0251 412780
E-mail: magda.lungu@adroltenia.ro
Informare si Publicitate:
Simona Covrescu - agent de dezvoltare | Tel/Fax:
0251 412780
E-mail: simona.covrescu@adroltenia.ro

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

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

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

ADR Bucuresti – Ilfov - Bucuresti, Ilfov
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov,
Str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti,
Sediu social: Calea Victoriei, nr. 16-20, Scara A, Etaj
2,Sector 3, Bucuresti, Romania
Telefon/Fax: +4021 315.96.59, +4021 315.96.65
Website: www.adrbi.ro
E-mail: contact@adrbi.ro
Persoana de contact: Cristian Pavel
Persoane de contact Help-DesK POR:
Informatii generale: Simona Curpan, Expert Promovare
Regionala si Investitii

Tel: +4021 313.80.99
E-mail: helpdesk@adrbi.ro

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

Birouri Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
de la Oradea – pentru graniţa România-Ungaria
Str. Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410051 Oradea, Judeţul
Bihor, România
tel/fax: +40 259 473174
E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de
la Călăraşi – pentru
graniţa România-Bulgaria
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 1, Călăraşi 910019
E-mail: info@calarasicbc.ro,
http://www.calarasicbc.ro

Direcţii de Dezvoltare Regională în cadrul Consiliilor
Judeţene

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de
la Suceava – pentru
graniţa România-Ucraina
Telefon: +4-0230-530049, Fax: +4-0230-530049
E-mail: office@brctsuceava.ro,
http://www.brctsuceava.ro

Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Str. Jules Michelet nr.18, sector 1, 010463
Bucuresti, Romania
Tel: +40-21-203.54.00
Fax: +40-21- 316.88.08
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de
la Timişoara – pentru
graniţa România-Serbia şi Muntenegru
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, et.1, 300054
Timisoara, jud Timis
Tel/fax: 0356-426360, 426361
E-mail: office@brct-timisoara.ro
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de
la Iaşi-pentru graniţa
România-Moldova
Strada Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, parter, camera
161 bis, Iasi
Telefon/fax : +40232 270 646
E-mail: office@brctiasi.ro
Agenţii de Dezvoltare Judeţeană
Agentia de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare
a Judetului Arges
(în subordinea Consiliului Judeţean Argeş)
Consiliul Judetean Arges
Piata Vasile Milea Nr.1 Pitesti, Judetul Arges
Persoana de contact: Mihaela Luiza Conete
Tel: 0248.211.041 Int. 189
Fax: 0248.610.058
Conete_luiza@yahoo.com
Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita
(în subordinea Consiliului Judeţean Harghita)
Str. Korosi Csoma Sandor nr.7, Miercurea Ciuc, Judetul
Harghita, 530101
Tel./Fax. 00-40-266-315142/315147
Preşedinte Csaba Borboly
Persoana de contact: Erzsébet Tamás
E-mail: erzsike@adjharghita.ro
Agentia de Dezvoltare Economica Timis - ADETIM
B-dul. Revolutiei din 1989, nr. 17, Timisoara
Tel.: 0040 256 494 131
Fax: 0040 256 494 596
www.adetim.ro

Consiliul Judeţean Sălaj
Directia Dezvoltare Regionala
Persoana de contact: Rozalia Caltea, consilier
Consiliul Judetean Suceava
Directia Generala de Dezvoltare Strategii si Programe
Persoana de contact: Robert Greceanu,consilier
principal

Comisia Europeană

DG REGIO – Directia Generala Dezvoltare Regionala a
Comisiei Europene
European Commission
DG Regional Policy
Rue de la Loi, 200, CSM 2 AO1/199.
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel : +32 2 296 06 34
Fax : +32 2 296 60 03
E-mail : regio-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/
DG REGIO – Informare si comunicare
Thierry DAMAN, Sef de unitate
Tel: (32-2) 29-54733, 67268
Wolfgang PETZOLD,
Tel: (32-2) 29-98832, 94398
DG REGIO – Directia H – Interventii in Bulgaria,
Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si IPA/ISPA
Jean-Marie SEYLER, Director
Tel: (32-2) 29-54681, 53589
DG REGIO – Unitatea pentru Romania
Anastassios BOUGAS, Sef de unitate
Tel: (32-2) 29-61078, 87
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Contact

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

Oana IPATI, Directia de Comunicare, MDRL

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

