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dezvoltare regională 
 
Proiectul cu cea mai mare valoare finantat prin Programul Operational Regional 

a fost semnat la Bistrita 
Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile 

BLAGA, a semnat pe 29 mai, la Bistrita, contractul de 
finantare pentru proiectul „Reabilitare DJ 151 km 
45+810 – km 126+712, limitã judet Mures – Bistrita, 
judetul Bistrita – Nãsãud”. Alãturi de ministrul Vasile 
BLAGA au mai fost prezenti presedintele CJ Bistrita-
Nãsãud, Liviu RUSU, prefectul judetului, Cristian FLORIAN 

si directorul ADR Nord-Vest, Claudiu COSIER. 
Valoarea totalã a proiectului este de 29.790.600 euro cu o valoare totalã eligibilã de 24.621.520,00 euro.  
“Acest proiect are cea mai mare valoare dintre cele semnate pânã în prezent prin Programul Operational 

Regional. Importanta proiectului este cu atât mai mare cu cât, drumul ce va fi reabilitat prin POR va 
îmbunãtãti accesul bistritenilor la drumurile nationale DN 14, 
DN 16, DN 17, DN 17C si Autostrada Transilvania. Azi nu 
suntem la sfârsit de drum, suntem la un început. Existã 30 de 
milioane de euro, 95,5% provenind din bugetul UE si din 
bugetul national si doar 4,6% din bugetul local al Consiliului 
Judetean Bistrita-Nãsãud. Am rugãmintea sã începeti 
licitatiile” a declarat ministrul Vasile BLAGA (foto). 

Ministrul Vasile BLAGA a felicitat autoritãtile locale pentru 
initiativã si le-a urat succes în implementarea unui proiect atât 
de ambitios. El si-a exprimat speranta cã acest proiect nu va 
rãmîne izolat, ci va fi corelat cu alte proiecte de dezvoltare 
regionalã. Ministrul a subliniat cã doreste mentinerea ritmului 
bun de contractare, astfel încât pânã la sfârsitul anului sã se 
atingã o valoare de peste 2 miliarde euro.  

„Majorarea procentului de co-finantare acordat este o dovada a angajamentului Guvernului de a asigura 
o ratã cãt mai mare de absorbtie a fondurilor europene si în acelasi timp de a sustine autoritãtile publice 
în acest efort” a mai declarat ministrul Vasile BLAGA. 

Proiectul a fost initiat de autoritãtile locale ale judetului Bistrita Nãsãud si are o duratã de implementare 
de 31 luni. DJ 151 este cel mai lung drum judetean care traverseazã judetul Bistrita-Nãsãud de la sud la 
nord, legând 16 localitãti din cinci comune. În urma acestei investitii vor fi reabilitati 76,772 km de drum, 
traficul la nivel regional va fi decongestionat, va creste gradul de sigurantã a circulatiei iar costurile de 
transport vor fi reduse.  

Judetul Bistrita-Nãsãud are alte 13 proiecte depuse în cadrul Programului Operational Regional, aflate în 
diferite stadii de evaluare. 

 
Modernizarea infrastructurii de 

transport din judetul Arges 
Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltãrii 

Regionale si Locuintei, Rãzvan MURGEANU, a semnat 
pe 21 mai, la Leresti, judetul Arges, contractele de 
finantare pentru „Modernizarea DJ 734: Voinesti 
(DN 73) – Leresti – Voina în vederea îmbunãtãtirii 
si dezvoltãrii infrastructurii de turism, km 0+000 – 
19+840, L=19,840 km” si “Modernizarea DJ 730: 
Podul Dâmbovitei (DN 73) – Dâmbovicioara-
Ciocanu-Limita jud. Brasov în vederea 
îmbunãtãtirii si dezvoltãrii infrastructurii de 
turism, km 0+000-9+550, L=9,550 km”. 

Cele douã contracte de finantare au fost semnate 
în prezenta presedintelui Consiliului Judetean Arges, Constantin NICOLESCU, a directorului general al 
Autorităţii de Management a POR, Gabriel FRIPTU si a directorului Agentiei de Dezvoltare Regionalã Sud-
Muntenia, Liviu MUSAT. 

Valoarea totalã a proiectului „Modernizare DJ 734: Voinesti (DN 73) – Leresti – Voina în vederea 
îmbunãtãtirii si dezvoltãrii infrastructurii de turism” este de 13.113.481,63 euro. Proiectul “Modernizare 



DJ 730: Podul Dâmbovitei (DN 73) – Dâmbovicioara-Ciocanu-Limita jud. Brasov în vederea îmbunãtãtirii si 
dezvoltãrii infrastructurii de turism” are o valoare totalã de 4.036.046,43 euro. 

Proiectul „Modernizare DJ734: Voinesti (DN 73) – 
Leresti – Voina în vederea îmbunãtãtirii si dezvoltãrii 
infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 
km” va fi implementat pe o perioadã de 28 de luni, 
iar la finalul acestei perioade vor fi modernizati 
19,840 Km pe ruta Voinesti-Leresti-Voina, cãtre 
cabanele si obiectivele turistice din zonã. Beneficiarii 
lucrãrii sunt locuitorii din zonã, agentii economici, 
turistii si autoritãtile locale.  

Proiectul “Modernizare DJ 730: Podul Dâmbovitei 
(DN 73) – Dâmbovicioara-Ciocanu-Limita jud. Brasov în 
vederea îmbunãtãtirii si dezvoltãrii infrastructurii de 
turism” va fi implementat timp de 16 luni. Obiectivul 
proiectului este reabilitarea si dezvoltarea 
infrastructurii de acces cãtre cele 14 chei din zonã, 
declarate monumente ale naturii. În urma 
interventiei, vor fi modernizati 10,237 km drum, 9 
podete, 18 platforme de încrucisare, 3 km de rigole pavate. De aceste facilitãti vor beneficia locuitorii 
comunei, turistii, cei care tranziteazã zona alegând varianta mai scurtã spre Brasov si agentii economici din 
localitate, autoritãtile publice si Administratia Rezervatiei „Piatra Craiului”.  

Mai multe informatii despre Programul Operational Regional: http://www.inforegio.ro 
 
Tîrgu Mures: imbunatatirea infrastructurii de transport  
Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile BLAGA, a semnat pe 15 mai 2009, la Tîrgu Mures, 

contractul de finantare pentru proiectul „Modernizare strãzi în municipiul Tîrgu Mures”. La eveniment au 
mai fost prezenti directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru, Simion CRETU, si primarul 
municipiului Tîrgu-Mures, Dorin FLOREA. 

Valoarea totalã a proiectului este de 15.987.153,72 euro, cu o valoare eligibilã de 12.831.442,69 euro, 
din care 11.099.197,93 euro din FEDR, 1.475.615,91 euro de la bugetul national si 256.628,85 euro 
contributia beneficiarului. 

„Acesta este unul dintre proiectele de la care ne 
asteptãm sã schimbe fata oraselor în care trãim, 
dar mai ales sã amelioreze conditiile de trafic, tot 
mai dificile din cauza infrastructurii depãsite. Ca 
valoare, acesta este cel mai mare proiect finantat 
prin fonduri structurale din judetul Mures si unul 
dintre cele mai mari proiecte aprobate la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Regionalã Centru“, a 
declarat ministrul Vasile BLAGA.  

Ministrul Vasile BLAGA a subliniat la momentul 
semnãrii, importanta pe care astfel de proiecte o 
au pentru dezvoltarea abilitãtilor de lucru cu noi 
forme de finantare si ca exercitiu de 
descentralizare. „Ca ministru al Dezvoltãrii 
Regionale si Locuintei, sunt multumit când vãd cã 
existã oameni cu initiativã care înteleg cã nu 

trebuie sã astepte mereu bani de la bugetul de stat si se îndreaptã spre surse de finantare europene 
pentru binele comunitãtii care i-a ales.”  

Proiectul a fost initiat de autoritãtile locale ale orasului Tîrgu Mures si are o duratã de implementare de 
32 luni. Obiectivul general al proiectului vizeazã îmbunãtatirea infrastructurii de transport la nivelul 
municipiului Tîrgu Mures. În urma implementãrii proiectului vor fi modernizati si semnalizati 12,799 km de 
drum, iar timpul de parcurgere a orasului se va reduce. 

Informatii despre apelurile pentru propuneri de proiecte finantate prin POR: 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC 

http://www.inforegio.ro
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC


Dezvoltarea turismului în zona Rupea – Brasov 
Pe 15 mai 2009 ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile BLAGA, a semnat la Rupea contractul de 

finantare pentru proiectul „Reabilitarea si extinderea infrastructurii turistice în orasul Rupea”. La 
eveniment au mai fost prezenti Simion CRETU, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Centru si 
Flavius DUMITRESCU, primarul orasului Rupea.  

Valoarea totalã a proiectului este de 7.903.955,08 euro, cu o valoare eligibilã de 6.094.533,74 euro, din 
care 5.180.353,68 euro provin din FEDR, 792.289,39 euro din bugetul national, iar 121.890,67 euro 
reprezintã contributia beneficiarului. 

În cadrul evenimentului, ministrul Vasile BLAGA a felicitat autoritãtile locale pentru semnarea acestui 
prim contract si a evidentiat impactul pozitiv pe care proiectul îl va avea asupra comunitãtii. Ministrul le-a 
cerut acestora sã se mobilizeze pentru demararea lucrãrilor si totodatã, sã fie deosebit de atenti la tot ceea 
ce înseamnã implementare, de la derularea licitatiilor pânã la redactarea cererilor de rambursare.  

Ministrul Vasile BLAGA a subliniat importanta implementãrii cu succes a proiectului pentru dezvoltarea 
turismului si a altor activitãti conexe. „Zona aceasta va deveni un punct cheie de atractie a turistilor. 
Refacerea Cetãtii va duce la cresterea potentialului turistic al zonei si eu sunt sigur cã în scurt timp 
turistii români si strãini nu vor bate numai 
drumul cãtre Bran, ci si pe cel cãtre casele 
dumneavoastrã. Refacerea Cetãtii ar putea fi un 
stimulent suplimentar pentru sasii originari din 
Rupea, si nu numai, sã se întoarcã pentru a-si 
face concediul în România”.  

Proiectul initiat de autoritãtile locale ale 
orasului Rupea a fost depus în cadrul domeniului 
major de interventie DMI 5.1 – Restaurarea si 
valorificarea durabilã a patrimoniul cultural si va 
avea o duratã de implementare de 44 luni. El are 
ca obiective specifice restaurarea si valorificarea 
durabilã a Cetãtii Rupea, obiectiv de patrimoniu 
cultural, precum si modernizarea infrastructurii 
de acces spre acest obiectiv.  

În urma implementãrii proiectului vor fi 
restaurati 14.400 mp din cetatea Rupea, se va 
construi o centralã de avertizare incendiu si o 
centralã de avertizare efractie, se vor reabilita cãi de acces în lungime de 2,422 km cãtre Cetatea Rupea, 
vor fi amenajate o parcare cu douã platforme (12 locuri autocare si 44 locuri autoturisme) si o toaletã 
ecologicã pentru persoane cu dizabilitãti.  

Informatii utile in accesarea fondurilor structurale alocate prin POR si Programele de Cooperare 
Teritoriala Europeana: 

http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_INFO 
 

Comitetul de Monitorizare a Programului 
Operational Regional 

Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile BLAGA, 
a deschis pe 14 mai 2009, la Poiana Brasov, lucrãrile 
primului Comitet de Monitorizare al Programului 
Operational Regional din acest an. Reuniunea Comitetului 
de Monitorizare a durat douã zile, perioadã în care au fost 
discutate aspecte legate de stadiul implementãrii, 
mãsurile intreprinse pânã în prezent si perspectivele 
financiare al programului. 

În cadrul evenimentului, ministrul Vasile BLAGA a 
declarat cã s-au înregistrat pasi semnificativi în evolutia 
programului. Ministrul a arãtat cã pânã la data de 8 mai 

2009 au fost semnate 299 de contracte de finantare, în valoare totalã de 766 milioane de euro. "Ritmul 
contractãrii a crescut vizibil în 2009: dacã pânã la sfârsitul lui 2008 au fost semnate 40 de contracte (din 
care 15 de asistentã tehnicã), în primele patru luni ale acestui an au fost semnate 259 de contracte. 
Practic, semnãm contracte de finantare în valoare medie de 25 de milioane de euro pe sãptãmânã.” a spus 
ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei.  

http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_INFO


Vasile BLAGA a arãtat cã cea mai solicitatã axã rãmâne cea referitoare la insfrastructura de transport (Axa 
2), astfel încât întreaga alocare financiarã pe axã pentru cei 7 ani a fost acoperitã de proiectele finantabile 
deja depuse.  

De asemenea, ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei a atras atentia asupra faptului cã existã 
dezechilibre sesizabile în ceea ce priveste activitatea regiunilor si interesul arãtat pentru domeniile de 
interventie ale programului. "La Comitetul de Monitorizare din toamnã, în functie de gradul de utilizare pe 
domenii de interventie si regiuni, vom propune, dacã va fi cazul, realocãri ale fondurilor, în interiorul 
domeniilor de interventie, si de la regiunile neinteresate cãtre cele mai active. Aceste hotãrâri vor fi luate 
pe baza recomandãrilor Raportului de Evaluare Intermediarã a Programului”, a subliniat ministrul 
dezvoltãrii regionale si locuintei. 

Componenţa Comitetului de Monitorizare a 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 

Preşedinte - Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei. 

Membri: 
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional. 

2. Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale. 

3. Ministerul Economiei - Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice. 

4. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei sociale- 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 

5. Ministerul Mediului - Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu. 

6. Ministerul Administratiei si Internelor - 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

7. Ministerul Transporturilor - Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
Transport. 

8. Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltării 
Rurale - Autoritatea de Management pentru Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 

9. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord – Est – 
preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

10. Regiunea de Dezvoltare Nord – Est – Reprezentant 
desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din 
mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau 
societatea civilă. 

11. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Est – 
preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

12. Regiunea de Dezvoltare Sud – Est – Reprezentant 
desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din 
mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau 
societatea civilă. 

13. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - 
Muntenia –preşedinte de Consiliu judeţean desemnat 
prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

14. Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia – 
Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul 
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, 
sindicate sau societatea civilă. 

15. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest 
Oltenia– preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin 
hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

16. Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia – 
Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul 
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, 
sindicate sau societatea civilă. 

17. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest – 
preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

18. Regiunea de Dezvoltare Vest – Reprezentant 
desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din 
mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau 
societatea civilă. 

19. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest 
– preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

20. Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest – 
Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul 
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, 
sindicate sau societatea civilă. 

21. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru – 
preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre 
a Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

22. Regiunea de Dezvoltare Centru – Reprezentant 
desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din 
mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau 
societatea civilă. 

23. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti 
– Ilfov – preşedinte de Consiliu judeţean/Primar General 
al municipiului Bucureşti desemnat prin hotărâre a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

24. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov – 
Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul 
regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, 
sindicate sau societatea civilă. 

AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE cu statut de 
observatori în Comitetul de Monitorizare al Programului 
Operaţional Regional 2007-2013: 

1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, 
2. Ministerul Finanţelor – Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional „Asistenţă tehnică”, 
3. Ministerul Finanţelor - Autoritatea de Certificare şi 

Plată, 
4. Ministerul Finanţelor - Unitatea Centrală de 

Evaluare, 
5. Consiliul Concurenţei, 
6. Ministerul Sănătăţii, 
7. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Comerţ şi Mediul de afaceri – Direcţia Generală pentru 
Gestionarea Fondurilor Comunitare, 

8. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, 
9. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, 
10. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
11. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest 

Oltenia, 
12. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
13. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest, 
14. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, 
15. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – 

Ilfov, 
16. Agenţia Naţională pentru Rromi, 



17. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, 

18. Asociaţia Municipiilor din România, 
19. Asociaţia Oraşelor din România, 
20. Asociaţia Comunelor din România, 
21. Comisia Europeană, 

22. Centrul Român de Politici Economice, 
23. Departamentul pentru Afaceri Europene, 
24. Comisia Naţională de Prognoză, 
25. Institutul Naţional de Statistică, 
26. Banca Naţională a României, 
27. Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 
Mai multe despre institutiile responsabile pentru POR:  
http://www.mdrl.ro/_documente/POR/institutii_responsabile.htm 
Lista proiectelor contractate prin POR:  
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PROJECTS_DB 
 
România a semnat Declaratia finalã a Summit-ului Dunãrii de la Ulm, Germania 
Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei Vasile BLAGA a participat pe 6 mai 2009 la Summit-ul Dunãrii 

desfãsurat la Ulm, în Germania. Scopul acestui summit a fost de a promova o nouã abordare în ceea ce 
priveste regiunea Dunãrii. În cadrul reuniunii, ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei Vasile BLAGA a 
asigurat participantii de întreaga disponibilitate a României pentru acest proiect.  

„România doreste implicarea UE prin demararea unui proiect major european pentru Dunãre, luându-se 
în considerare, într-o abordare strategicã integratã, aspecte legate de transport, mediu, economie, 
comert, turism, inovare, educatie, culturã, social. Consolidarea cooperãrii dunãrene rãmâne o prioritate a 
Guvernului României în conditiile în care potentialul de dezvoltare durabilã a regiunii este considerabil si 
dorim sã ne aducem contributia la transformarea Dunãrii într-o coloanã vertebralã a spatiului european, ca 
parte a axei Rin- Dunãre” a declarat ministrul Vasile 
BLAGA. 

La finalul dezbaterilor, ministrul Vasile BLAGA a 
semnat declaratia finalã a Summitului Dunãrii. 
Documentul solicitã ca institutiile europene sã 
recunoascã Regiunea Dunãrii ca zonã de dezvoltare. 
Declaratia stipuleazã ca Uniunea Europeanã, în 
contextul întãririi coeziunii teritoriale, economice si 
sociale, sã-si structureze programele în noua 
perioadã de programare din 2014 astfel încât sã 
rãspundã nevoilor geografice si politice specifice si 
scopurilor cooperãrii dunãrene.  

Domeniile predilecte de interes sunt: energia si 
mediul, transportul si infrastructura, instruirea 
profesionalã si mobilitatea, cercetarea si inovatia, 
energia si mediul, precum si activitãti economice 
durabile si turism, si în acelasi timp sã sustinã 
proiectele si mãsurile care tintesc îmbunãtãtirea durabilã a calitãtii apei Dunãrii si a afluentilor sãi.  

 

cooperare teritorială europeană 
 

Lansarea primului apel pentru propuneri de proiecte în 
cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalierã 
România - Serbia 

Pe 12 mai 2009 a avut loc la Timisoara conferinta de lansare a primului apel 
pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare 

Transfrontalierã România – Serbia. Evenimentul a fost prezidat de Paul ZAI, consilier al ministrului Vasile 
BLAGA. 

„Participarea dumneavoastră în număr atât de mare confirmă interesul de care se bucură Programul 
IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia şi aşteptăm un număr cel puţin la fel de mare de 
solicitări de finanţare. Provocările cărora trebuie să le faceţi faţă sunt diferite faţă de alte programe: este 
necesară implicarea cel puţin a unui partener din fiecare ţară, sunt necesare discuţii, întâlniri şi consultări 
între aceştia, trebuie găsită o abordare comună care să facă din proiect un tot unitar dar care, în acelaşi 
timp, să cuprindă o delimitare clară a atribuţiilor fiecăruia dintre participanţi” a declarat Paul ZAI. 

Consilierul ministrului a mai atras atenţia asupra faptului că „importantă este şi identificarea şi 
includerea în bugetele organizaţiilor beneficiare a resurselor financiare necesare implementării proiectului 
până la rambursarea cheltuielilor, precum şi a contribuţiei proprii corespunzătoare.” 

http://www.mdrl.ro/_documente/POR/institutii_responsabile.htm
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PROJECTS_DB


La conferintã au participat reprezentanţi ai Autoritãţii Naţionale din Serbia, ai Comisiei Europene 
(Directoratul General Politicã Regionalã), precum şi potenţiali beneficiari.  

Primul apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat în data de 30 aprilie 2009 iar termenul-limitã 
pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 iulie 2009. În perioada mai-iulie 2009, vor fi organizate 
o serie de evenimente distincte, la nivel local, unde se vor discuta detaliile tehnice prevãzute în ghidurile 
aplicantului.  

În cadrul acestui prim apel, pot depune proiecte 
autoritãţi publice, organizaţii/entitãţi non-profit, 
organizaţii non-guvernamentale (asociaţii sau fundaţii), 
operatori din sectorul public sau autoritãţi 
locale/regionale, din regiunile de graniţã din România 
sau Serbia, care îndeplinesc criteriile stabilite prin 
Ghidurile Solicitantului şi care demonstreazã un 
angajament clar faţã de conceptul de cooperare 
transfrontalierã.  

Sumele acordate proiectelor se situeazã între minim 
30.000 € şi maxim 1.000.000 €, contribuţia Uniunii 
Europene fiind de maxim 85% din cheltuielile eligibile. 
Sumele corespunzãtoare co-finanţãrii, 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 şi un procent de 2% va fi 
asigurat din contribuţia 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 finanţare.  

Detalii privind acest apel de propuneri de proiecte, inclusiv Pachetul Solicitantului, precum şi Cererea de 
finanţare şi 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 
şi Locuinţei www.mdrl.ro, precum şi pe website-ul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 
Timişoara www.brct-timisoara.ro.  

Întrebãri suplimentare pot fi adresate la e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.  
 

Seminarii de informare pentru potenţialii beneficiari ai 
Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
Serbia 

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara organizează seminarii de informare cu ocazia lansării 

primului apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România - Serbia. Până în prezent au avut loc evenimente în cele 3 judeţe din aria eligibilă: 

19 mai 2009, Reşiţa 
20 mai 2009, Drobeta Turnu-Severin 
26 mai 2009, Timişoara 
În perioada următoare, seria evenimentelor de informare va continua fiind organizate şi două evenimente 

de facilitare a identificării de parteneri “Partner Search Forum”. 
29 mai 2009, Moldova Nouă, cu începere de la ora 10.00, Sala de Şedinţe a Centrului de Afaceri din 

judeţul Caraş-Severin. 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră 

România-Serbia www.romania-serbia.net şi să ne contactaţi la tel: 0356/426360, fax: 0356/426361, 
persoana de contact Cristina Imbri, consultant Secretariat Tehnic Comun, mobil 0756057218. 

 
Lansarea Programului Operational de Cooperare “Marea 

Neagrã 2007-2013” 
Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei Vasile BLAGA a lansat pe  5 mai 2009, 

Programul Operational Comun “Marea Neagrã 2007-2013”. La eveniment au fost 
prezenti oficiali si potentiali beneficiari din cele 10 state participante la program 
(România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, 
Armenia, Azerbaijan, Georgia), precum si reprezentanti ai Comisiei Europene si 

ai principalelor organizatii active în zona Mãrii Negre. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei 
îndeplineste rolul de Autoritate Comunã de Management pentru acest program. 

http://www.romania-serbia.net
http://www.mdrl.ro
http://www.brct-timisoara.ro
mailto:ipacbc@brct-timisoara.ro
http://www.romania-serbia.net


„Este primul program de cooperare în bazinul Mãrii Negre, inculzând atât state membre UE cît si din 
spatiul non-UE. Bugetul total, comun pentru întregul program pentru perioada 2007-2013, este de 
18.863.479 Euro din care 17.305.944 Euro contributia Instrumentului European de Vecinãtate si 
Parteneriat (ENPI) si 1.557.535 Euro cofinantare nationalã. Alocarea fondurilor IPA pentru finantarea 
participãrii Turciei la program este de 7.000.000 Euro. Vreau sã asigur partenerii din program de întreaga 
noastrã colaborare. Sper ca buna implementare a programului ca conducã la dezvoltare durabilã si 
cresterea competitivitãtii regiunii” a declarat ministrul Vasile BLAGA. 

Ministrul Vasile BLAGA le-a vorbit participantilor despre conditiile de participare în program. „Proiectele 
participã la o competitie deschisã, urmând a fi selectionate în functie de calitatea lor, indiferent de tara 
de provenientã. Singura conditie este ca cel putin un partener sã fie din statele membre UE si un partener 
din statele nemembre; partenerii din 
Turcia vor avea cel putin un partener 
dintr-un stat membru UE si cel putin 
un partener dintr-un stat nemembru” 
a declarat BLAGA.  

Valoarea proiectelor trebuie sã se 
încadreze între 50.000 euro si 
700.000 euro si sã aibã o duratã de 
maxim 24 luni. Primul apel de 
proiecte va fi lansat în a doua 
jumãtate a lunii mai si va fi deschis 
pînã la sfârsitul lunii august. 
Ministerul Dezvoltãrii va organiza 
seminarii de pregãtire a potentialilor 
beneficiari în statele participante. 

Obiectivul global al programului 
este acela de a realiza parteneriate 
regionale solide si de a impulsiona 
cooperarea pentru dezvoltare 
economicã si socialã durabilã a regiunilor din bazinul Mãrii Negre. Programul este construit pe 3 prioritãti:  

Prioritatea 1: Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltãrii economice si sociale 
bazate pe utilizarea în comun a resurselor;  

Prioritatea 2: Utilizarea în comun de resurse si competente pentru protectia si conservarea mediului;  
Prioritatea 3: Sprijinirea initiativelor culturale si educationale în vederea creãrii unui mediu cultural 

comun în bazinul Mãrii Negre.  
Aplicantii pot fi: autoritãti publice centrale, autoritãti publice locale, ADR-uri, structuri asociative ale 

autoritãtilor locale, universitãti de stat, institute nationale de cercetare, ONG-uri, camere de comert, 
universitãti si institute de cercetare, organisme de management al Euroregiunilor, Grupãri Europene de 
Cooperare Teritorialã.  
Mai multe informatii despre Programul Operational Comun de Cooperare „Marea Neagrã 2007-2013” pot fi 
gãsite pe pagina web a programului: http://www.blacksea-cbc.net. 
 

proiecte PHARE 
 

Tinerii romani si bulgari- împreunã pentru dezvoltarea socialã si
culturalã a regiunii transfrontaliere Constanta-Silistra 
Asociatia Culturalã Grand Show din Constanta si partenerii sãi, Centrul pentru tineret si

activitãti educationale din Silistra a organizat în data de 5 mai 2009, conferinta de presã
prilejuitã de lansarea proiectului PHARE CBC 2006 „Tinerii români si bulgari -
împreunã pentru dezvoltarea socialã si culturalã a regiunii transfrontaliere”. 
Finantat în cadrul programului PHARE 2006, Cooperare Transfrontalierã România –

Bulgaria, proiectul se adreseazã tinerilor si organizatiilor de tineret reprezentative,
artistilor din zona transfrontalierã Constanta – Silistra.  
În acest sens, proiectul îsi propune sã stimuleze dezvoltarea durabilã a zonei

transfrontaliere Constanta - Silistra prin cooperare si schimburi culturale la nivelul
tinerilor si informare în vederea implicãrii acestora în consolidarea democratiei. Proiectul
se desfãsoarã pe o perioada de 11 luni iar principalele activitãti desfãsurate pentru
atingerea obiectivului sunt: 

- Organizarea a trei seminarii de informare si educare a tinerilor, fiecare pe o temã
de interes major în zona transfrontalierã.  

- Organizarea Taberei anuale de creatie „Traditiile... în viziunea noastrã”, cu
sectiunile de creatie literarã si artã vizualã.  

http://www.blacksea-cbc.net


- Elaborarea unui album artistic virtual cuprinzând creatiile realizate de tineri în
cadrul Taberei.  

- Realizarea unei serii de 4 emisiuni radio de informare si educare a tinerilor pe
tematicile abordate în cadrul seminariilor si a celei abordate în cadrul Taberei.  

- Elaborarea si tipãrirea materialelor informative pentru seminarii si pentru
promovarea proiectului.  

- Asigurarea vizibilitãtii proiectului prin mai multe activitãti: conferinte de presã,
web-site, materiale tipãrite, comunicate de presã. 
>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=928 
 
Regiunea de granitã Dunãre 21, Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana -
pol de competitivitate prin inovare si transfer tehnologic 
Asociatia Românã pentru Industrie Electronicã si Software Filiala Oltenia - ARIES Oltenia

în parteneriat cu Centrul de Informare, Afaceri si Dezvoltare Regionalã – IBCRD –
Belogradchik si ARDBC 2000 Montana Bulgaria, a implementat în perioada septembrie
2007- aprilie 2009 proiectul „Pol de competitivitate prin Inovare si Transfer
Tehnologic pentru dezvoltarea economicã sustinutã a regiunii de granitã Dunãre 21,
Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana”, finantat prin Programul Phare CBC 2005. 
Scopul acestui proiect a fost promovarea dezvoltãrii economice a regiunii de granitã

Dunãre 21 prin cresterea cooperãrii dintre mediile de afaceri din domeniul inovatiei,
transferului tehnologic, tehnologia informatiei si comunicatiilor.  
Finalizarea proiectului a fost marcatã printr-o conferintã de presã în cadrul cãreia au fost

prezentate principalele realizãri ale proiectului, gradul de îndeplinire al obiectivelor si
scopului proiectului, precum si alte informatii si rezultate relevante pentru IMM-urile din
regiunea transfrontalierã româno-bulgarã.  
>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=925 
 

 

urbanism 
 
11 iunie: seminar internaţional de planificare urbană la Timişoara 
Pe 11 iunie 2009, începând cu ora 9.30, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara din Bd. C.D. Loga nr. 1, 

Primăria Timişoara organizează seminarul cu tema „Planificare urbană integrată”. 
Seminarul este organizat de Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei, Ministerul Locuinţei, Amenajării Teritoriale şi Mediului din Olanda, Ministerul olandez al 
Afacerilor Economice şi experţi olandezi. Evenimentul îşi propune să promoveze importanţa abordării 
integrate a planificării urbane şi beneficiile acestui proces asupra 
oraşelor şi zonelor urbane din România.  

La eveniment vor participa reprezentanţi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, ai Autorităţii de Management 
pentru Programul Operaţional Regional şi ai Direcţiei Generale 
pentru Dezvoltare Teritorială, care vor prezenta politica în domeniu 
şi fondurile alocate. De asemenea, vor participa şi reprezentanţi ai 
Ministerului Transporturilor. Din ţară, vor lua parte primarii, 
arhitecţi-şefi şi directorii de dezvoltare ai celor 8 oraşe mari din 
România (poli de creştere economică din perspectiva UE): 
Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti 
şi Timişoara. Din partea Olandei, reprezentanţi ai oraşelor Haga şi 
Rotterdam vor împărtăşi cu participanţii experienţa pe care au 
acumulat-o în domeniul planificării urbane.  

Detalii despre eveniment la: daniela.ghinea@primariatm.ro, 
telefon şi fax: 0256-493019 sau 0731-540975. 

Politica teritorială asigură oraşe şi comunităţi rurale puternice. În 
contextul românesc de descentralizare şi de integrare în Uniunea Europeană, pot apărea noi oportunităţi 
pentru realizarea masterplan-ului urban şi pentru creşterea urbană durabilă integrată. În scopul valorificării 
pe deplin a acestor sanse, şi pentru dezvoltarea oraşelor, este necesară o acţiune bine structurată. În acest 
sens, programul guvernului olandez G2G co-finanţează un proiect-pilot menit să contribuie la construirea 
unei viziuni globale a oraşului Timisoara. Această viziune va furniza material pentru viitorul PID 
(indispensabil pentru accesul poliilor de creştere la fondurile structurale) şi pentru PUG, care trebuie 
finalizat până în 2010.   

 
 

http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=928
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=925
mailto:ghinea@primariatm.ro


AGENDA 
09:30 Cafea 
10:00 Deschidere. Discursul Primarului 

Municipiului Timisoara, Gheorghe Ciuhandu. 
10:10 Discursul E.S. Jaap Werner, Ambasadorul 

Regatului Ţărilor de Jos. 
10:20 Discursul Secretarului de Stat al Ministerului 

Român de Dezvoltare Regională şi a Locuinţei, 
responsabil pentru planificarea urbană, Ioan Andreica. 

10.30 Discursul Secretarului de Stat al Ministerului 
Român de Dezvoltare Regională şi a Locuinţei, 
responsabil pentru dezvoltare regională, Răzvan 
Murgeanu. 

10.40 Discursul Secretarului de Stat al Ministerului 
Român de Transport. 

Prezentări 
10:50 Sorin Ciurariu şi Joep de Roop, Planificare 

integrată urbană: teorie, politică  şi  practici 
11.00 Anca Ginavar, Director General pentru 

Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltare Regională şi 
Locuinţei, Planificarea Spaţială şi Politicile de 
Dezvoltare Urbană, legislaţie, statut actual şi 
perspective de viitor asupra planificării polilor de 
creştere. 

11.20 Marnix Norder, Primăria Haga, Viziunea 
structurală Haga 2020 - bune practici în 
masterplanning urban. 

12.00 Discuţii: Rolul politicii de planificare 
urbană integrată; cum ar putea politicile naţionale şi 
locale să creeze condiţii de creştere economică urbană 
durabilă ? 

12:45 Prânz 
14:00 Cor van Hulst, Director Dezvoltare Urbană şi 

Locuinţe, Primăria Rotterdam, Guvernarea la nivel 
metropolitan. 

14.40 Dick Sikkes si Aurelia Juni, Urban Vision / 
Masterplan: Proiectul-pilot Timisoara; rezultatele 
obţinute până în prezent şi paşii următori. 

Poli de creştere 
15:15 Gabriel Friptu, Director General, Autoritatea 

de Management pentru Programul Operaţional Regional, 
PID şi fondurile structurale; posibilităţi de planificare 
urbană integrată. 

15:30 Ministerul Transporturilor, Facilităţie de 
transport urban şi regional; problema şoselei de 
centură şi decongestionarea traficului în oraşele cu 
probleme de trafic în România. 

15:45 Masa rotundă cu toţi participanţii: 
implicaţiile practice ale dezvoltării urbane integrate. 

17:15 Concluzii  
17.30  Incheierea seminarului: Gheorghe Ciuhandu, 

Primăria Timişoara,  
19:00 Cină 
 

 

lucrări publice 
 
13 sali de sport în 10 judete, receptionate de Compania Nationala de Investitii 

în aprilie 2009 
În luna aprilie a acestui an, Compania Nationala de Investitii a finalizat în cadrul "Programului 

Constructii sali de sport", un total de 13 sali de sport în 10 judete, sali ce garanteaza accesul la facilitati 
moderne de practicare a sporturilor, în acord cu principiile, normele si standardele europene. 

Din cele 13 sali de sport receptionate în luna aprilie, 8 sali de sport de tip 1 (sali de sport scolare cu nivel 
de practica competitionala locala, cu teren de handbal si 150 de locuri în gradene) au fost construite în 
judetele Arad (2 sali), Olt (1 sala), Buzau (1 sala), Constanta (1 sala), Mures (1 sala), Hunedoara (1 sala), 
Vâlcea (1 sala), 4 sali de sport de tip 2 (sali de educatie fizica) au fost construite în judetele Timis (1 

sala), Arad (2 sali) si Gorj (1 sala) si o structura 
preluata (sala de sport neterminata si preluata de 
companie pentru finalizare) în judetul Harghita (1 
sala).  

În cadrul Programului "Consolidare si 
reabilitare sali de sport existente, construite 
înainte de anul 2000", program ce vizeaza 
îmbunatatirea conditiilor pentru practicarea 
sportului în scoli, precum si îmbunatatirea 
aspectului arhitectural, prin modernizarea acestor 
constructii, a fost finalizat 1 obiectiv în judetul 
Arges.  

Tot în aceasta luna s-au finalizat lucrarile de 
„Interventii în prima urgenta la constructii 
vulnerabile si care prezinta pericol public” la 
sediul Primariei Municipiului Botosani, judetul 
Botosani.  

Compania Nationala de Investitii va finaliza, în anul 2009, 111 sali de sport aflate în executie si va initia 
procedurile de atribuire a contractelor de lucrari, urmate de începerea efectiva a lucrarilor pentru alte 
obiective noi de investitii, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. 

 
 
 



inforegional 
 

ADR Nord-Est 
http://www.adrnordest.ro 
ADR Nord-Est la Targul IMM-

urilor, 6-10 mai 2009, Bucuresti 
In perioada 6-10 mai 2009, 

Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est a participat la 
evenimentul intitulat “Targul 
IMM-urilor” gazduit de Romexpo 
Bucuresti si organizat de catre 
Ministerul Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii, Comertului si Mediului de 
Afaceri, Consiliul Intreprinderilor 
Private Mici si Mijlocii din 
Romania, Agentia pentru 
Implementarea Proiectelor si 
Programelor pentru Intreprinde-
rile Mici si Mijlocii din Romania si 
Fundatia Amfiteatru, in contextul 
initiativei Comisiei Europene 
privind desfasurarea primei editii 
a Saptamanii Europene a IMM-
urilor.  

La standul propriu de 
prezentare, ADR Nord-Est a oferit 
informatii detaliate privind 
oportunitatile de finantare din 
cadrul Programului Operational 
Regional 2007-2013 dedicate 
mediului de afaceri si serviciile 
de sprijin puse la dispozitie de 
ADR pentru promovarea 
potentialului investitional al 
Regiunii Nord-Est. 

 
ADR Nord-Est la Forumul 

dedicat Fondurilor Structurale, 
Editia 2-a, 7-8 mai 2009, 
Varsovia 

 
In perioada 7-8 mai 2009, ADR 

Nord-Est a participat in calitate 
de reprezentant al Asociatiei 
Nationale a ADR-urilor din 
Romania la Forumul Fondurilor 
Structurale, Editia 2-a, 
organizat la Varsovia de 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
din Polonia. 

Manifestarea a inclus 
conferinte, seminarii, activitati 
culturale si o expozitie a tuturor 
autoritatilor de management 
aferente programelor operationa-
le regionale, care au reflectat 
prin materialele prezentate 
experienta de 5 ani a Poloniei in 
calitate de Stat Membru al UE. In 
calitate de expozant international 
au mai fost invitate tarile din 
Grupul Visegrad (Republica Ceha, 
Slovacia, Ungaria) si Bulgaria. 
Standul romanesc a prezentat, pe 
langa Regiunea de Nord-Est, si 
Regiunile de dezvoltare Sud-Est, 
Sud-Vest Oltenia si Nord-Vest, 
subliniind potentialul investitional 
si turistic al acestora. 

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

 
ADR Sud-Est 
http://www.adrse.ro 
Semnarea contractului de 

finantare pentru implementarea  
Planului de Comunicare 

ADR Sud-Est, in calitate de 
Organism Intermediar pentru 
Programul Operational Regional 
2007-2013, a incheiat cu 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, in calitate de 
Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regional 
2007-2013, contractul de 
finantare “Sprijin pentru ADR SE 
in vederea implementarii 
Planului de Comunicare pentru 
Programul Operational Regional 
2007 – 2013 in Regiunea de 
Dezvoltare Sud- Est”. 

Acest contract este finantat in 
cadrul POR 2007-2013, axa 
prioritara 6 Asistenta Tehnica, 
domeniul major de interventie 
6.2 “Sprijinirea activitatilor de 
publicitate si informare privind 
Programul Operational Regional”. 

Obiectul contractului de 
finantare consta in realizarea de 
catre ADR SE a activitatilor de 
informare si promovare privind 
proiectele finantate in cadrul POR 
2007-2013. 

Valoarea totala a finantarii 
nerambursabile este de 374.706 
lei iar perioada de implementare 

a contractului se va incheia la 
data de 31 decembrie 2009. 

 
Lista contractelor semnate la 

nivelul Regiunii Sud-Est in cadrul 
POR 2007-2013, la data de 
12.05.2009: 

http://www.adrse.ro/Documen
tePOR/Contracte_semnate_POR_1
2.05.2009.pdf 

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

personal 

 
Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Vest Oltenia 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea a 5 posturi de agent de 
dezvoltare pe durata determinata 
cu posibilitatea de permanen-
tizare in functie de indeplinirea 
obiectivelor de performanta, in 
cadrul compartimentului Evalua-
re, selectie si contractare POR, al 
biroului Monitorizare proiecte, al 
biroului Verificare proiecte si al 
compartimentului Programare 
regionala si monitorizare. 

Conditii de concurs si 
bibliografie: 

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

 
ADR SUD-Muntenia 
http://www.adrmuntenia.ro 
O nouă rundă de seminarii de 

instruire pentru potenţialii 
beneficiari din regiune 

În perioada 13 – 27 mai  , 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a 
organizat (Călăraşi- 13 mai, 
Slobozia-19 mai, Târgovişte- 26 
mai, Ploieşti-27 mai) o serie de 
seminarii de informare şi instruire 

http://www.adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/new
http://www.adrse.ro
http://www.adrse.ro/Documen
http://www.adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/newr
http://www.adrmuntenia.ro


privind oportunităţile de 
finanţare din REGIO (Programul 
Operaţional Regional 2007 – 
2013). Domeniile ce au făcut 
obiectul informării potenţialilor 
beneficiari din regiunea Sud 
Muntenia au vizat Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”: Domeniul major de 
intervenţie 3.1-Reabilitarea 
modernizarea/echiparea infra-
structurii serviciilor de 
sănătate”; DMI 3.2-
„Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor 
sociale”; DMI 3.4-„Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea, 
echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională 
continuă”.  

La acţiune au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi ai unităţilor şcolare şi 
sanitare.  

 
ADR Nord-Vest 
http://www.nord-vest.ro 
Alte 9 contracte de finantare 

pentru microintreprinderi sem-
nate in aprilie 2009 

http://www.nord-
vest.ro/Document_Files/lista%204
.3%20apr09_6lyedk.doc 

 
Cele mai spectaculoase 

proiecte de comunicare pe teme 
europene, premiate la Cluj-
Napoca 

Gala Multiplicatorilor de 
informatie europeana din 
Transilvania de Nord a premiat pe 
15 mai 2009, la Cluj-Napoca, cele 
mai spectaculoase proiecte de 
comunicare pe teme europene din 
regiune, pe 10 categorii. La 
fiecare categorie s-a acordat un 
mare premiu si cate doua 
mentiuni speciale de catre 
personalitatile invitate, printre 
care Leonard ORBAN, comisarul 
european pentru multilingvism, 
Laszlo Attila, viceprimarul 
municipiului Cluj-Napoca, Sorin 
Ionita, directorul Societatii 
Academice din Romania, si multi 
altii. 

Urmariti laureatii: 

http://www.nord-
vest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
75 

 
ADR Centru 
http://www.adrcentru.ro/ 
Conferinta regionala privind 

schimbarile demografice si 
influenta lor asupra dezvoltarii 
regionale 

ADR Centru, in colaborare cu 
Ministerul Federal al Economiei si 
Tehnologiei din Landul 
Brandenburg, a organizat joi, 21 
mai 2009, Conferinta Regionala  

 
„Schimbarile demografice si 

consecintele asupra dezvoltarii 
regionale - Influente asupra 
proiectelor finantate prin 
Programul Operational Regio-
nal“, avand ca scop prezentarea 
si discutarea diferitelor aspecte 
care se afla in stransa legatura cu 
procesele demografice. Eveni-
mentul s-a bucurat de o larga 
participare regionala si 
internationala. 

Una dintre temele majore 
careia i se acorda o importanta 
din ce in ce mai mare la nivel 
european, dar si national, este 
evolutia demografica si efectele 
acesteia in diferitele domenii ale 
vietii socio-economice.  

 
Cel mai important invitat al 

evenimentului a fost Dr. Gerd 
Harms, Ministru Plenipotentiar 
pentru Afaceri Interne si 
Europene, Membru al Comitetului 
Regiunilor, Prese-dintele comisiei 
EDUC din cadrul CoR si raportor in 
domeniul Schimbarilor 

demografice pentru acest for 
european. 

Conferinta a vizat adoptarea 
unor politici sociale viabile, la 
nivelul dezvoltarii teritoriale, in 
special in ceea ce priveste 
scaderea demografica, si 
pregatirea de programe si 
proiecte concrete referitoare la 
aceste procese, in stransa 
legatura cu planificarea 
dezvoltarii.  

Manifestarea a fost organizata 
sub forma unor prezentari 
interactive, audiate de peste 60 
de invitati, reprezentand 
autoritati publice locale din 
regiune, agentii de dezvoltare 
regionala, universitati, organisme 
intermediare constituite pentru 
implementarea programelor 
operationale, sau alte agentii 
constituite la nivel local sau 
regional. 

Tema principala care a fost 
dezbatuta in cadrul reuniunii a 
fost definita de „Dimensiunea 
europeana a schimbarilor 
demografice“, subiect sustinut 
de Dr. Gerd Harms. In 
completarea acestei teme au fost 
analizate „Evolutia demografica 
si prognoza 2050 pentru 
Romania“ – de catre doamna 
Aura Alexandrescu, din partea INS 
Romania, „Importanta evolutiei 
demografice in planificarea 
regionala - prognoza 
demografica pentru Regiunea 
Centru“ – de Mihai Pocanschi, 
director Departament Politici 
Regionale ADR Centru si 
„Programul Operational 
Regional 2007 - 2013 si 
implicatiile evolutiilor 
demografice in dezvoltarea de 
proiecte sociale, educationale 
si de dezvoltare urbana“ – de 
Adriana Muresan, director 
Departament Programare si 
Relatii Publice ADR Centru. În 
cursul discutiilor au mai fost 
prezentate urmatoarele 
materiale: „Comparatie a 
proceselor de dezvoltare 
demografica intre Landul 
Brandenburg si Regiunea 
Centru“, „Consecintele evolutiei 
demografice pentru dezvoltarea 
regionala din Romania“, 
„Influenta proceselor de 

http://www.nord-vest.ro
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/lista%204
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/lista%204
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/lista%204
http://www.nord-vest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
http://www.nord-vest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
http://www.nord-vest.ro/detaliiNoutate.aspx?nID=1
http://www.adrcentru.ro


migratie asupra dezvoltarii si a 
politicilor sociale”, “Efectele  

evolutiilor demografice 
pentru mediul rural si urban din 
Romania“, precum si „Efecte ale 
schimbarilor demografice 
pentru dezvoltarea urbana in 
Regiunea Centru – studiu de caz 
pentru municipiul Brasov, pol 
de crestere national“.  

http://www.adrcentru.ro/Detal
iu.aspx?t=COMEvenimente&eID=5
70 

 
Regiunea Centru se confrunta 

cu depopularea 

 
Conform studiului INS, din 1990 

pina in prezent, Regiunea Centru 
a pierdut, din cauza migratiei si a 
balantei negative intre nasteri si 
decese, aproximativ 320.000 de 
locuitori. Pina in 2025, va mai 
pierde inca peste 200.000 de 
locuitori - in total, o populatie 
echivalenta cu cea a judetului 
Sibiu. Cea mai grava situatie la 
nivel regional, din punctul de 

vedere al depopularii, se va 
inregistra in judetul Alba. 

Intre judetele Regiunii Centru, 
cea mai drastica scadere a 
populatiei, in 1990 pina in 
prezent, a cunoscut-o Brasovul, 
care a pierdut aproape 100.000 
de oameni. 

 
Conform prognozei, populatia 

va continua sa scada in toate 
judetele Regiunii Centru, insa in 
ritmuri diferite. Se estimeaza ca 
Judetele Brasov si Sibiu, afectate 
puternic de plecarea etnicilor 
germani, vor atrage populatie si 
din alte judete. Judetele Alba, 
Covasna si Harghita, daca nu vor 
reusi sa atraga investitori 
puternici care sa creeze locuri de 
munca, vor continua sa se 
depopuleze si vor intampina 
dificultati in atragerea fondurilor 
europene pentru investitii.  

http://www.insse.ro 
 
ADR Bucureşti-Ilfov 
http://www.adrbi.ro 
Caravana Regio, 19-22 mai 

2009 
Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti-Ilfov, în 
calitate de Organism Intermediar 
pentru Regio, a organizat, in 
decursul lunii mai, trei seminarii 
de prezentare a oportunităţilor 

de finanţare prin instrumente 
structurale a proiectelor iniţiate 
de autorităţile publice locale. 

 
Seminariile au avut loc la 

Primaria Buftea (19 mai), 
Primaria Dobroesti (21 mai) si 
Primaria Clinceni (22 mai). 
 

13 mai 2009 - Reuniune de 
lucru a retelei de multiplicatori 
REGIO 

ADR B-I a  organizat a doua 
reuniune de lucru a retelei de 
multiplicatori REGIO. Au fost 
prezentate activitatile desfasu-
rate de ADR B-I in 2008 pentru 
promovarea Programului Opera-
tional Regional - REGIO in 
parteneriat cu membrii Retelei si 
au fost inaintate propuneri de 
activitati pentru anul in curs. 
Evenimentul s-a incheiat cu o 
conferinta de presa. 

 

 

http://www.adrcentru.ro/Detal
http://www.insse.ro
http://www.adrbi.ro


oportunităţi 
 
FINANŢĂRI  
Termene: mai –august 2009 
Program  Carta Universitara ERASMUS 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 30 iunie 2009 
Obiectivul Carta trebuie acordata ca o conditie prealabila pentru organizarea de programe 

de mobilitate pentru studenti, cadre didactice si alte tipuri de personal, pentru 
realizarea de cursuri de limbi straine intensive si de programe intensive in 
cadrul programului Erasmus, pentru prezentarea candidaturii pentru proiecte 
multilaterale, retele si masuri adiacente, precum si pentru organizarea de 
vizite pregatitoare.  
Carta Universitara Erasmus se bazeaza pe Decizia LLP (1) care acopera 
perioada 2007-2013. 

Solicitanti eligibili Carta Universitara Erasmus se aplica tuturor institutiilor de invatamant 
superior. 
Candidatii trebuie sa fie stabiliti pe teritoriul uneia dintre urmatoarele tari: 
- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (de la 1 ianuarie 2007); 
- tarile AELS-SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 
- tarile candidate: Turcia, Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei. 

Informatii suplimentare http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_erasmus_university_charter_
en.htm  

Program Romania europeana. Traditie si identitate 
Finantator Agentia pentru Strategii Guvernamentale 
Termen limita - 29 mai 2009, orele 16.00 (pentru prima sesiune de evaluare); 

- 31 iulie 2009, ora 16.00 (pentru a doua sesiune de evaluare); 
- 30 septembrie 2009, ora 16.00 (pentru a treia sesiune de evaluare). 

Bugetul 2 000 000 lei.  
Cofinantare din partea solicitantului: minim 10% din bugetul total al 
proiectului.  
Limita de finantare a fiecarui proiect: 100 000 de lei. 

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

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

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

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_erasmus_university_charter_


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

Program Fonduri francofone pentru initiative privind 
democratia, drepturile omului si pacea 

Finantator Organizatia Internationala a Francofoniei 
Termen limita 30 iunie 2009 
Obiectivele Fondurile francofone de initiative pentru democratie, drepturile omului si pace 

(FFIDDHOP) sprijina initiativele si proiectele de teren dezvoltate pentru a 
promova cultura drepturilor omului, democratia si pace. 

Solicitanti eligibili Organizatiile societatii civile  
Informatii suplimentare http://www.francophonie.org/  

Program Grassroots projects 
Finantator Guvernul Japoniei 
Termen limita 30 iunie 2009 
Obiectivele Programul este menit sa asiste costurile proiectelor mici promovate de ONG-uri, 

spitale, administratii locale si alte asociatii non-profit care sprijina în mod direct 
cetatenii. 

Bugetul alocat Maxim 69.900 euro pt un proiect. 
Solicitanti eligibili • Organizatii non-guvernamentale (ONG) (cel putin 2 ani de activitate)  

• Spitale publice  
• Institutii de cercetare 
• Scoli generale sau profesionale (de stat)  
• Alte asociatii non-profit  
• Administratia locala  
• Alte institutii de stat 

Informatii suplimentare Au prioritate urmatoarele tipuri de proiecte:  
• Proiecte vizand dezvoltarea in domeniul medical si sanitar  
• Proiecte privind intarirea rolului femeii in societate.  
• Proiecte privind cooperarea in domeniul dotarii sau modernizarii institutiilor 
pentru ocrotirea persoanelor cu nevoi speciale.  
• Proiecte de cooperare în domeniul protectiei mediului înconjurator.  
• Proiecte privind cooperarea in domeniul cursurilor de calificare.  
• Proiecte privind echipamente pentru agricultura, silvicultura sau piscicultura.  
• Proiecte pentru dotarea scolilor generale. 
Urmatoarele tipuri de proiecte NU sunt eligibile pentru GRASSROOTS 
PROJECTS: 
1. Dotarea cu computere  
2. Dotarea cu autoturisme sau masini de teren (sunt eligibile ambulante sau alte 
masini specializate)  
3. Salarii, cheltuieli zilnice sau de întretinere, constructii  
4. Consumabile  
5. Carti, manuale, etc. 
Urmariti toate detaliile la http://www.stiriong.ro/pagini/ambasada-japoniei-
acorda-finantari-neram.php sau Sectia Cooperare Economica, Ambasada 
Japoniei, TEL: 021-319-1890, FAX: 021-319-1898. 

Program Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-
Bulgaria 2007-2013 

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

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

mailto:surugiu@publicinfo.ro
http://www.publicinfo.ro/pagini/finantare-ong.php
http://www.francophonie.org
http://www.stiriong.ro/pagini/ambasada-japoniei-acorda-finantari-neram.php
http://www.stiriong.ro/pagini/ambasada-japoniei-acorda-finantari-neram.php
http://www.stiriong.ro/pagini/ambasada-japoniei-acorda-finantari-neram.php


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

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

Informatii suplimentare http://www.cbcromaniabulgaria.eu  

 
Program Proiecte editoriale 

Sesiuni de finanţare A.F.C.N. 2 /2009  
Finantator Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Termen limita 26 iunie 2009 
Bugetul  1.895.000 lei distribuita astfel: 

- reviste şi publicaţii culturale 680.000 lei,  
- carte 1.170.000 lei. 

Obiectivele  - încurajarea tinerilor creatori;  
- promovarea creaţiei literare contemporane; 
-  promovarea creaţiei de specialitate contemporane, explorarea 

diferenţelor culturale şi a diversităţii culturale; 
- cultura naţională în context european - păstrarea identităţii 

naţionale; 
-  valorificarea patrimoniului imaterial;  
- arta pentru schimbarea socială şi schimbarea mentalităţilor. 

Solicitanti eligibili Editurile şi redacţiile publicaţiilor 
Informatii suplimentare Solicitările se înscriu online accesând adresa:   

http://www.afcn.ro/programe/sign_up/  şi respectând instrucţiunile afişate şi 
Ghidul solicitantului unei finanţări sau se depun/ se transmit prin poştă într-un 
exemplar, în format tipărit şi electronic (CD sau dischetă).  

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

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

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

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

Solicitanti eligibili - organisme publice; 
- organizatii ale societatii civile. 
Conditii de eligibilitate: 
− sa aiba sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene 
(Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu
http://www.afcn.ro/programe/sign_up


Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, �arile de Jos, Ungaria); 
− sa aiba statut juridic. 
Persoanele fizice nu pot sa depuna cereri in cadrul acestei cereri de propuneri. 

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

 
 

burse şi stagii de practică 
 

Bursa internationala acordata de 
Bundestag 
Organizatori: Universitatatea Humboldt din 
Berlin si  administratia Parlamentului german 
Data limita: 30 iunie 2009 
Perioada de desfasurare: 1 martie - 31 iulie 
2010. 
Descriere: 
Programul "Bursa internationala in Parlament 
(IPS)" al Bundestagului German, se desfasoara in 
colaborare cu universitatile din Berlin si ofera 
tinerilor calificati, interesati de politica din tarile 
Europei Centrale, de Sud si de Est, printre care si 
Romania, posibilitatea de a cunoaste sistemul 
parlamentar de guvernare din Germania. 
Bursierii IPS vor fi introdusi in activitatea 
parlamentara, efectuand o practica de 15 
saptamani in birourile deputatilor din parlamentul 
german. 
Informatii suplimentare:  
German Bundestag 
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausc
h/ips/index.html  
Ambasada Germaniei Bucureşti 
http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/ro
/06/seite__ips-2010.html  

 
 
Programul de asistenta pentru Europa 
de Est- burse in domeniul academic 
Organizatori:  
- Serviciul Catolic de Schimb Academic (KAAD), 
- Ministerul Federal al Afacerilor Externe(sprijin 
financiar). 
Data limita:  30 iunie 2009  

Se adreseaza: studentilor, absolventi de 
invatamant superior si cercetatori din tarile 
Europei Centrale si de Est care au proiecte 
concrete de studiu sau 
cercetare si care se implica la nivel social si 
religios.  
Conditii de finantare: 
Bursele sunt destinate exclusiv finantarii 
stagiilor de studiu si cercetare pe teritoriul 
Germaniei. 
Ca fundatie pentru promovarea tinerilor a bisericii 
catolice, KAAD este una din principalele 
organizatii de profil din Germania si concomitent 
cea mai mare fundatie catolica din lume care 
ofera burse in domeniul academic. 
Durata bursei: intre 2-36 luni,  
Valoare lunara a bursei: intre 540 - 1530 
euro/luna. 
 Candidatii pot trimite dosarele doar prin 
intermediul partenerului national al KAAD din 
fiecare tara. 
Informatii suplimentare  
Partenerul national al KAAD din Romania : 
Prof. Dr. Walter Kindl 
KAAD-Partnergremium 
Matei Corvin 2 
RO-300086 Timisoara 
Tel./Fax: +40 256 592654 
walter.kindl@ yahoo.com 
 
Programul Attic Arts 2009 
Organizator: Institutul Cultural Român din 
Londra 
Data limita: 15 iunie  2009 
Perioada de desfasurare:  2 luni  
Programul permite artistilor sa lucreze intr-o 
capitala multiculturala, unica prin diversitatea 
etnica si complexitatea optiunilor culturale, prin 
coexistenta limbajelor si melanjul dintre traditie 
si inovatie in arta, media si tehnologie.  
Ei au ocazia sa experimenteze mediul cultural 
londonez, sa exploreze idei si lucrari noi, sa 
fructifice contactele pe care le au cu profesionisti 
britanici din domeniile respective si sa stabileasca 
unele noi.  
Se adreseaza: cetatenilor români care au proiecte 
in urmatoarele domenii:  

- arte vizuale, curatoriat si critica de arta, 
- muzeologie/muzeografie;  
- muzica si muzicologie;  

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
http://www.stiriong.ro/documente/422.doc
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausc
http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/ro


- jurnalism;  
- traduceri;  
- cercetare si documentare;  
- arhitectura, urbanism si design; 
-  literatura si critica literara;  
- dans, artele spectacolului, film si critica 

de specialitate;  
- patrimoniu cultural;  
- management cultural;  
- stiinte sociale (economie, psihologie, 

relatii internationale, drept, stiinte 
politice, sociologie, filozofie, istorie si 
istoria ideilor etc.) 

Informatii suplimentare  
http://www.icr-
london.co.uk/ro/atticarts09second.php  
Belgrave Square, SW1X8PH, London 
T: +44 (0) 207 752 0134, F: +44 (0) 207 235 0383, M: 
+44 (0) 7919 022 796,  
E: office@icr-london.co.uk 
Formular de inscriere 
http://www.icrlondon.co.uk/docs/individual_grant_ap
plication_form.doc  
Adresa la care se trimit documentele: 
atticarts@icr-london.co.uk   
Pentru imagini trimise prin e-mail: JPG/GIF, max 5 
fisiere, dimensiunea fiecarui fisier max 1MB. 

 

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 
 

Citiţi în fiecare zi revista presei 
europene, la http://www.presseurop.eu 

 
Comisia Europeana si un consortiu format din 

publicatiile Internazionale - Italia, Forum Polityka 

- Polonia si Courrier Internacional - Portugalia, cu 
sprijinul Cafebabel, au lansat pe 26 mai primul 
site multilingv cu articole de presa din domeniul 
afacerilor europene. Presseurop monitorizează 
zilnic circa 250 de publicatii, intre care Le 
Monde, Le Figaro, Financial Times, The 
Economist şi Washington Post. Dintre publicaţiile 
româneşti, sunt monitorizate Revista 22, 
Evenimentul Zilei  şi Cotidianul. 

Portalul va fi interactiv, cu forumuri tematice si 
sondaje online. Serviciul este disponibil in 10 limbi 
(germana, engleza, spaniola, franceza, italiana, 
olandeza, poloneza, romana si ceha) si, treptat, in 
toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

Presseurop.eu va include: 
- articole din presa internationala si europeana 

(ziare, reviste si publicatii electronice) din diverse 
domenii ale actualitatii europene: politica, 

http://www.icr-london.co.uk/ro/atticarts09second.php
http://www.icr-london.co.uk/ro/atticarts09second.php
http://www.icr-london.co.uk/ro/atticarts09second.php
mailto:office@icr-london.co.uk
http://www.icrlondon.co.uk/docs/individual_grant_ap
mailto:atticarts@icr-london.co.uk
http://www.edu.ro
mailto:onbss@mec.edu.ro
mailto:burse@mec.edu.ro
http://www.edu.ro
mailto:icr@icr.ro
http://www.icr.ro
http://www.cnr-unesco.ro/ro/burse.php
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=1015&i
http://www.romstudyabroad.com
http://dir.groups.yahoo.com/group/euroconferinte
http://www.caleidoscop.org.ro
http://www.onlinegallery.ro/education_scholarships
http://www.eastchance.com
http://www.h-net.org
http://www.scholarshipnet.info
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm#In
http://www.eurobrussels.com
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship
http://www.presseurop.eu


economie, societate, probleme mondiale, mediu, 
stiinte, cultura, lumea ideilor etc., 

- revista presei, stiri pe scurt si sinteze, 
- ilustratii (grafica, imagini, materiale video, 

benzi desenate),  
- arhive de presa. 
Vor fi publicate sau arhivate doar articole din 

ziare cu care au fost semnate contracte privind 
drepturile de autor. Vor fi incheiate circa 50 de 
contracte anuale, restul fiind contracte la cerere. 
Daca un articol va fi considerat interesant, va fi 
reprodus in mod automat, daca provine dintr-un 
ziar cu care a fost incheiat un contract privind 
drepturile de autor. 

Articolele sunt selectate de o retea de jurnalisti 
freelance din mai multe tari, care monitorizeaza 
cele 250 de titluri, la care se adauga 10 jurnalisti 
angajati permanent (sapte la Paris si cate unul in 
Varsovia, Lisabona si Roma). Fiecare jurnalist 
angajat permanent monitorizeaza titlurile publicate 
in una dintre cele zece limbi ale portalului. 
Traducerile sunt facute de traducatori profesionisti 
si revizuite de jurnalisti. Selectia finala o fac 
redactorul sef si redactorul sef adjunct.  

Consortiul Presseurop va include noi membri, 
existand deja posibilitatea stabilirii unor 
parteneriate, in special cu European Radio Network-
EuRaNet, si cu EU TV Net, care urmeaza sa fie 
dezvoltat. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
?reference=MEMO/09/248&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en 

 
Comisia Europeană: moment de 

bilanţ 
Comisia Europeană a prezentat, pe 28 mai 2009, 

bilanţul mandatului său, înainte de alegerile pentru 
Parlamentul European. În perioada 2004-2009 
Comisia a făcut ca Uniunea Europeană să 

funcţioneze în beneficiul cetăţenilor săi, activitatea 
Comisiei conducând la creşterea stabilităţii şi a 
prosperităţii unei Uniuni formate din 27 de state 
membre. De asemenea, Comisia a luat măsuri 
decisive pentru a răspunde crizei economice şi 

financiare şi a pus în aplicare o abordare integrată 
pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru 
asigurarea securităţii aprovizionării cu energie. 
Comisia a încercat să influenţeze globalizarea, 
astfel încât aceasta să fie mai bine reglementată şi 
să reflecte valorile europene. 

Cu această ocazie, preşedintele Comisiei 
Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: 
„Această Comisie, prima dintr-o Uniune extinsă la 
27 de state membre, s-a confruntat cu una din cele 
mai dificile perioade prin care a trecut vreodată 
Uniunea Europeană, în momente de importante 
schimbări economice si sociale. Bilanţul activităţii 
noastre arată că am fost consecvenţi în apărarea 
valorilor şi obiectivelor fundamentale care au făcut 
posibile succesele Uniunii şi că vom lăsa o 
contribuţie importantă la viitoarea dezvoltare a 
proiectului european. 

Sunt deosebit de mândru de modul în care am 
reacţionat în faţa crizei economice şi financiare, de 
agenda noastră ambiţioasă de luptă împotriva 
schimbărilor climatice şi de creare a unei veritabile 
politici energetice europene. De asemenea, în 
prezent, ne-am asumat rolul de lider în procesul de 
influenţare a procesului de globalizare, prin 
armonizarea acestuia cu valorile europene, precum 
şi în promovarea intereselor europene la nivel 
global. Acum este momentul ca toţi cetăţenii 
europeni să-şi exprime opiniile privind viitorul, cu 
ocazia alegerilor pentru Parlamentul European. Fac 
apel la cetăţenii europeni să-şi exercite acest drept 
democratic”. 

Bilanţul realizărilor este prezentat într-un 
document cuprinzător, publicat în toate limbile 
oficiale ale UE, la 
http://ec.europa.eu/index_ro.htm. 

Între cele mai importante acte normative 
adoptate de actuala Comisie se numără 
consolidarea drepturilor pasagerilor în sectorul 
transporturilor, prin reducerea tarifelor de 

telefonie mobilă sau prin facilitarea plăţilor 
transfrontaliere, simplificarea legislaţiei Uniunii 
Europene, prin eliminarea a aproximativ 10% din 
legislaţia comunitară care nu este necesară şi 
reducerea sarcinilor administrative pentru mediul 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
http://ec.europa.eu/index_ro.htm


de afaceri, în special pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii. 

Accentul pus pe creşterea economică şi a 
ocupării forţei de muncă, prin Strategia de la 
Lisabona reînnoită şi prin Pactul de stabilitate şi 
creştere revizuit, a plasat Europa într-o poziţie mai 
bună pentru a răspunde actualei crize economice, 
financiare şi de ocupare a forţei de muncă. Comisia 
a fost prima instituţie internaţională care a 
prezentat un plan de redresare credibil, în 
avangarda măsurilor referitoare la activele 
depreciate, recapitalizare, ajutoare de stat, cât şi a 
măsurilor de trecere de la salvare la redresare în 
sectoare specifice, precum cel al construcţiei de 
autovehicule. Comisia conduce ofensiva la nivel 
european şi în cadrul G-20, prin punerea în aplicare 
a recomandărilor Raportului Larosière.  

Comisia Barroso a fost, de asemenea, la originea 
reorientării radicale a abordării europene în ceea 
ce priveşte schimbările climatice şi energia. Prin 
pachetul ambiţios de măsuri legislative pregătit de 
Comisia Barroso, Europa a arătat că este pregătită 
să îşi asume rolul de lider şi că va continua să se 
manifeste astfel, în perspectiva Conferinţei 
internaţionale privind schimbările climatice, de la 
Copenhaga. Actuala Comisie a propus soluţii la 
problemele actuale: planul de redresare 
economică, combaterea schimbărilor climatice, 
securitatea energetică, Fondul de ajustare la 
globalizare, mecanismul pentru produse alimentare 
de 1 miliard de euro pentru ţările în curs de 
dezvoltare, Institutul European de Tehnologie, 5 
miliarde de euro pentru finanţarea unor proiecte 
energetice şi instalarea de internet în bandă largă 
pentru comunităţile rurale, pactul privind migraţia –
sunt rezultatul iniţiativelor Comisiei.  

Comisia Barroso şi-a început activitatea la 22 
noiembrie 2004 iar mandatul acesteia este 
programat să se încheie la 31 octombrie 2009. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/09/845&format=HTML&aged=0&langua
ge=RO&guiLanguage=fr 

 
Cele mai mari bănci străine din 

România îşi reînnoiesc angajamentele 
La o reuniune de coordonare a Grupului Bancar 

European, care a avut loc la Bruxelles în data de 19 
mai 2009, băncile-mamă ale celor mai mari nouă 
bănci care desfăşoară operaţiuni în România şi-au 
reînnoit angajamentele de a-şi susţine filialele din 
România. Aceste angajamente, alături de pachetul de 
sprijin privind balanţa de plăţi, vor ajuta sistemul 
bancar din România să treacă mai uşor prin această 
perioadă de criză, vor restabili încrederea investitorilor 
şi vor readuce economia pe făgaşul creşterii 
economice.  

În contextul efectelor negative ale crizei financiare 
globale asupra situaţiei economice şi financiare din 
România, autorităţile române au cerut sprijin pentru 
balanţa de plăţi din partea Uniunii Europeane şi a 
Fondului Monetar Internaţional. Banca Mondială, 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
Banca Europeană pentru Investiţii, Corporaţia 
Financiară Internaţională (IFC) şi Agenţia de 
Garantare a Investiţiilor Multilaterale (MIGA) oferă 
sprijin financiar, inclusiv prin planul de acţiune comun 
al instituţiilor financiare internaţionale. Succesul 
programului de reformă macroeconomică şi 
sustenabilitatea balanţei de plăţi depind într-o mare 
măsură de implicarea continuă a băncilor străine în 
România. În data de 26 martie, la Viena, băncile-
mamă ale celor mai mari nouă banci străine care 
desfăşoara operaţiuni în România (Grupul Erste 
Bank,  Raiffeisen International, Eurobank EFG, 
National Bank of Greece, Unicredit Group, Société 
Generale, Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank) 
au convenit asupra unei declaraţii privind menţinerea 
implicării lor în România şi creşterea capitalului 
filialelor, după cum este necesar (a se vedea 
Declaraţia finală a băncilor participante). 

 
După întâlnirea de la Viena, Banca Naţională a 

României a efectuat o serie de teste de stress. 
Rezultatele acestora au fost discutate cu celelalte 
bănci, confirmându-se astfel faptul că acestea au 
suficiente resurse de capital şi rezerve importante de 
lichidităţi. În urma discuţiilor ţinute în data de 19 mai la 
Bruxelles, cele nouă bănci au convenit să transmită, 
în săptămânile următoare, scrisori bilaterale de 
angajament pentru a atinge obiectivele asupra cărora 
s-a convenit la Viena. Aceste angajamente prevăd o 
creştere preventivă a ratei minime de adecvare a 
capitalului în cazul fiecărei filiale de la 8 la 10 procente 
pe întreaga durată a programului. 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 
au prezidat reuniunea de coordonare a Grupului 
Bancar European. Grupul Bancar Mondial, Banca 
Europeană pentru Dezvoltare, Banca Europeană 
pentru Investiţii, Banca Naţională a României, 
autorităţile de supervizare a sistemelor bancare şi 
miniştrii de finanţe (din Austria, Franţa, Grecia şi Italia) 
şi Banca Centrală Europeană au participat de 
asemenea la reuniune. 

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

 
Contribuţia naţională la dezvoltarea 

regională: raport al Uniunii Europene 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
http://ec.europa.eu/romania/news/banci_ro.htm


Care este miza?  
 Finanţarea europeană pentru dezvoltare 

regională (prin fondurile structurale şi de coeziune) 
are ca obiectiv stimularea creşterii economice, a 
competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă în 
toate regiunile Uniunii. 

 Se bazează pe reglementări potrivit cărora 
finanţarea europeană nu înlocuieşte investiţiile 
publice care ar putea fi realizate de guvernele 
naţionale (principiul „adiţionalităţii”). 

 Astfel, guvernele nu trebuie să coboare sub un 
nivel minim al cheltuielilor naţionale în domenii 
eligibile (infrastructură de bază, resurse umane şi 
sectorul producţiei). 

 În prezent, conformarea la aceste reglementări 
se verifică doar în regiunile care beneficiază de cea 
mai mare parte a sprijinului financiar acordat de 
UE. 

 
 În perioada 2007-2013, cheltuielile naţionale în 

aceste regiuni vor totaliza peste 650 de miliarde de 
euro. Această sumă se adaugă celor 282 de miliarde 
de euro provenind din fonduri europene. 

 Prin urmare, fiecărui euro acordat prin 
finanţare europeană pentru dezvoltare regională îi 
vor corespunde, în medie, 3 euro provenind din 
bugetul naţional.   

 Investiţiile publice planificate în aceste regiuni 
vor reprezenta aproximativ 6% din PIB-ul  agregat 
estimat al acestora (în unele ţări din Europa de Est, 
procentul va fi mult mai ridicat). 

Cu ce probleme ne confruntăm?  
Deşi s-au înregistrat o serie de progrese (de ex. 

recuperarea fondurilor UE în cazurile în care 
contribuţia autorităţilor naţionale nu a fost 
posibilă), lipsa datelor comparabile îngreunează 
verificarea respectării reglementărilor înainte ca UE 
să-şi ia angajamentul de a acorda finanţare: nu 
există o metodă standard de evaluare – prin urmare 
este dificil să se compare rezultatele de la o ţară la 
alta. Documentele înaintate de autorităţile 
naţionale în vederea verificărilor preliminare 
variază semnificativ de la ţară la ţară, motiv pentru 
care nu este posibilă o evaluare omogenă. 
Informaţiile evaluate provin din surse diferite, ceea 
ce duce la apariţia unui număr mare de estimări şi 
ipoteze care fac rezultatele mai puţin concludente.  

Ce schimbări va aduce acest raport?  
Raportul îşi propune: 

 să solicite utilizarea unor metode de 
contabilitate publică mai uşor de comparat de la o 
ţară la alta, astfel încât datele să fie credibile, 
comparabile şi complete. 

 pentru a verifica dacă este prevăzută 
contribuţia financiară adecvată la nivel naţional, se 
derulează o procedură foarte complexă. 
Standardizarea tipurilor de date şi a metodelor de 
evaluare ar duce la simplificarea procedurii. 

 să sublinieze importanţa alocării de fonduri 
naţionale pentru dezvoltarea regională, care să vină 
în completarea celor europene. 

 să facă publice detaliile acestui efort comun de 
investiţie. 

 să lanseze o dezbatere cu autorităţile 
naţionale pe tema metodelor de evaluare. 

 să publice rezultatele pentru fiecare ţară, 
încurajând statele membre să furnizeze finanţarea 
adecvată, să se alăture unui dialog şi să pună în 
comun informaţiile pe această temă. 

De ce este necesară intervenţia Uniunii 
Europene 

Dezvoltarea regională necesită atât finanţare 
naţională, cât şi finanţare din partea UE.  

Prin urmare, este vitală menţinerea unui anumit 
nivel al cheltuielilor în unele sectoare strategice.UE 
trebuie să se asigure că finanţarea pe care o acordă 
nu antrenează reducerea cheltuielilor naţionale în 
aceste sectoare. 

http://ec.europa.eu/romania/news/dezvoltare_r
egionala_ro.htm 

 
 
Rapoarte de deficit excesiv pentru 

Lituania, Malta, Polonia şi România 
Având în vedere deficitele bugetare de mai mult 

de 3% raportate în 2008, pe 13 mai, în cadrul 
componentei corective a Pactului de stabilitate şi 
creştere, Comisia Europeană a examinat şi adoptat 
rapoarte pentru Lituania, Malta, Polonia şi 
România. Ţinând seama de contextul economic şi 
de toţi ceilalţi factori relevanţi, s-a examinat dacă 
deficitul nu s-a îndepărtat prea mult de valoarea de 
referinţă şi dacă depăşirea a avut un caracter 
excepţional sau temporar. Comisia a ajuns la 
concluzia că în niciunul din cazuri nu a fost 
respectat criteriul deficitului din tratat. În luna 
februarie, Comisia a iniţiat deja proceduri de 
deficit excesiv pentru Franţa, Grecia, Irlanda, 
Letonia şi Spania.  

 „Numeroase state ale Uniunii Europene au în 
momentul de faţă deficite de peste 3%, în principal 
datorită recesiunii economice care atrage după sine 
scăderea veniturilor fiscale şi creşterea ajutoarelor 
de şomaj. Malta şi Polonia au adoptat o serie de 
măsuri de stimulare a economiei conforme cu 
planul de redresare economică al UE. Aplicarea 
Pactului de stabilitate şi creştere cu flexibilitatea 

http://ec.europa.eu/romania/news/dezvoltare_r


introdusă în 2005 este esenţială, la fel ca şi găsirea 
unei căi de ajustare pentru corectarea în timp util 
a deficitelor şi a datoriilor. Acest lucru prezintă o 
importanţă deosebită pentru menţinerea pe termen 
mediu şi lung a sustenabilităţii finanţelor 
publice.”, a declarat Joaquín Almunia, comisarul 
pentru afaceri economice şi monetare. 

România 
Deficitul public al României a atins 5,4% din PIB în 

anul 2008. Cifra reflectă, în principal, un derapaj 
important al cheltuielilor curente, în special al 
cheltuielilor cu salariile din sectorul public şi cu 
prestaţiile sociale, precum şi previziuni exagerat de 
optimiste privind veniturile şi, în mai mică măsură, 
o scădere bruscă a veniturilor colectate în ultimul 
trimestru al anului 2008, datorită încetinirii 
economice. România a urmat o politică bugetară 
pro-ciclică în perioada de creştere explozivă a 
cererii, 2005-2008, deficitul crescând de la 1,2% în 
2005 la 5,4% din PIB în 2008, în ciuda creşterii medii 
reale a PIB-ului de 6,5%. Această evoluţie reflectă 
în mare măsură slaba planificare şi execuţie 
bugetară. 

Începând din 2009, politica bugetară vizează 
corectarea dezechilibrelor interne şi externe care 
au luat amploare în economie. Aceasta face parte 
din programul economic adoptat în aprilie 2009 ca 
răspuns la asistenţa financiară acordată României 
de Uniunea Europeană, Fondul Monetar 
Internaţional şi alte instituţii (v. IP/09/611). 
Conform programului, în 2009 România va limita 
deficitul la 5,1%. În cazul nemodificării politicilor, 
previziunile Comisiei din primăvara 2009 estimează 
atingerea unui deficit de 5,6% din PIB în 2010, pe 
fondul unei încetiniri economice semnificative. 

Depăşirea valorii de referinţă nu poate fi 
considerată excepţională în sensul dispoziţiilor din 
tratat şi din Pactul de stabilitate şi creştere, cum 
nu poate fi considerată nici temporară. Acest lucru 
sugerează că nu se îndeplineşte criteriul privind 
deficitul din tratat. 

Lituania 
În 2008, deficitul public al Lituaniei a atins 3,2% 

din PIB, o valoare superioară, dar totuşi apropiată  
valorii de referinţă de 3% din PIB. Deteriorarea 
finanţelor publice în 2008 s-a datorat, în principal, 
politicii bugetare expansioniste şi, într-o mai mică 
măsură, încasărilor din impozite mai reduse decât a 
fost prevăzut, ca urmare a încetinirii economiei în a 
doua jumătate a anului. Creşterea economică a 
scăzut în mod semnificativ în 2008, dar totuşi, a 
atins 3 %. 

Malta  
La 18 februarie 2009, Comisia a adoptat un 

raport, în temeiul articolului 104, alineatul 3, pe 
baza unui deficit estimat de 3,3 % din PIB în 2008 şi 
a unei datorii brute de 63,8 % din PIB, conform 
datelor comunicate de către autorităţile malteze în 
septembrie 2008. Conform raportului, depăşirea 
valorii de referinţă de 3 % este limitată, şi, chiar 
dacă nu este rezultatul unor circumstanţe 

economice excepţionale, ar trebui să fie temporară, 
dat fiind că estimările intermediare din ianuarie 
2009 ale serviciilor Comisiei anunţau o scădere a 
deficitului sub 3% din PIB în 2009 şi o nouă scădere 
în 2010. S-a decis că nu e nevoie să fie luate alte 
măsuri în acest stadiu, în cadrul procedurii de 
deficit excesiv. 

Polonia  
Deficitul public al Poloniei a atins 3,9% din PIB în 

2008, o valoare superioară şi care nu se apropie de  
valoarea de referinţă de 3 % din PIB. Depăşirea 
pragului reflectă în principal faptul că nu s-a 
profitat decât parţial de pe urma conjuncturii 
favorabile din ultima perioadă, pentru a se 
consolida finanţele publice şi pentru a întreprinde 
reforme majore în ceea ce priveşte cheltuielile. În 
ultimii cinci ani, deficitul public al Poloniei s-a 
situat în medie la 4,3% din PIB, în timp ce rata de 
creştere a PIB-ului a depăşit 5 % în medie. 

 
Procedura de deficit excesiv  
Potrivit Pactului de stabilitate şi creştere, Comisia 

are obligaţia de a întocmi un raport ori de câte ori 
deficitul unui stat membru depăşeşte valoarea de 
referinţă de 3% din PIB.Procedura de deficit excesiv 
este reglementată de art. 104 din tratat şi clarificată 
în Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului, care 
face parte din pact. Pactul, revizuit în 2005, permite 
luarea în considerare a situaţiei economice atunci 
când se fac recomandări referitoare la ritmul 
corecţiilor. 

Rapoartele sunt adresate Comitetului economic şi 
financiar, care formulează un aviz în termen de 2 
săptămâni. Ţinând seama de avizul Comitetului, 
Comisia trebuie să decidă dacă recomandă sau nu 
Consiliului existenţa unui deficit excesiv [art. 104 alin. 
(5) şi (6)], precum şi termenul limită pentru 
corectarea acestuia [art. 104 alin. (7)]. 

http://ec.europa.eu/romania/news/deficit_excesiv
_ro.htm 

Rapoartele sunt disponibile la: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fisc

al_policy/excessive_deficit9109_en.htm 
 
180 de milioane de oameni au acum 

în buzunar un Card european de 
asigurări sociale de sănătate 

http://ec.europa.eu/romania/news/deficit_excesiv
http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fisc


Cu ocazia apropierii aniversării a cinci ani de la 
lansarea Cardului european de asigurări sociale de 
sănătate (EHIC), pe data de 6 mai Comisia 
Europeană a anunţat că numărul de carduri puse în 
circulaţie a depăşit 180 de milioane.  

EHIC este un card gratuit, care asigură 
deţinătorilor săi acelaşi acces la sectorul de 
sănătate public (de ex. un medic, o farmacie, un 
spital sau un centru de sănătate) de care 
beneficiază şi rezidenţii ţării pe care o vizitează.  

Cardul european de asigurări sociale de sănătate 
este disponibil pentru toate persoanele, indiferent 
de naţionalitate, care sunt acoperite de sistemul de 
sănătate publică în oricare dintre cele 27 de state 
UE, precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi 
Norvegia. Cardul este de asemenea valabil pentru 
deplasarea în toate aceste state participante. Ţările 
UE sunt: Austria; Belgia; Bulgaria; Republica Cehă; 
Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; 
Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; 
Lituania; Luxemburg; Malta; Olanda; Polonia; 
Portugalia; Regatul Unit; România; Slovacia; 
Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria. 

 
Cardul EHIC facilitează deţinătorilor săi obţinerea 

asistenţei medicale care le este necesară în caz de 
îmbolnăvire sau de accident în timpul unei vizite 
temporare în una dintre cele 31 de ţări 
participante. În perioada iunie 2004 – decembrie 
2005, cardul EHIC a fost introdus progresiv, pentru 
a înlocui formularul anterior de hârtie, intitulat 
„E111”. 

Cei mai mulţi deţinători de carduri sunt în 
Liechtenstein, Elveţia şi Austria, unde 99%, 96% şi 
respectiv 96% din populaţie deţin un card EHIC. 
Aceste rate de circulaţie înalte pot fi puse pe 
seama faptului că EHIC se găseşte pe verso–ul 
cardurilor de sănătate ale ţărilor menţionate, astfel 
că, pentru aceşti rezidenţi, primirea cardului EHIC 
este automată. 

Circulaţia mai redusă din unele ţări poate fi 
explicată parţial prin faptul că cetăţenii acestora 
efectuează, în general, mai puţine concedii în afara 
ţării de origine. De exemplu, cifrele Eurostat pe 
anul 2006 arată că numai 11% dintre concediile (de 
cel puţin patru nopţi) pentru care optează 
rezidenţii greci sunt către destinaţii din afara 
Greciei – şi numai 1% dintre greci deţin carduri 
EHIC. Cu toate acestea, cardul EHIC nu este valabil 
numai pentru călătoriile de concediu; el poate fi 

utilizat indiferent de scopul unei deplasări (muncă, 
studiu, concediu). Nedeţinătorii cardului riscă să 
întâmpine mai multe dificultăţi în achitarea 
costurilor asistenţei sanitare care le poate fi 
necesară în cadrul unei deplasări în străinătate, 
întrucât, în majoritatea cazurilor, li se va solicita 
plata pe loc. 

Cardul EHIC aduce beneficii atât deţinătorilor, în 
caz de accident sau îmbolnăvire în timpul unei 
călătorii în străinătate, cât şi furnizorilor de servicii 
de sănătate, prin minimizarea birocraţiei.  

http://ec.europa.eu/romania/news/cardul_europ
ean_de_sanatate_ro.htm 

 
“Summit-ul cetăţenilor” la Bruxelles  
Pe 11 mai 2009, 150 de cetăţeni din întreaga 

UE s-au întâlnit cu principalii factori de decizie de 
la Bruxelles, pentru a le aduce la cunoştinţă 
recomandările lor cu privire la modalităţile de 
abordare a provocărilor economice şi sociale cu 
care se confruntă Europa. Acest „Summit al 
Cetăţenilor” reprezintă punctul culminant al 
primei etape a Consultărilor Cetăţeneşti 
Europene din 2009, care implică 250 000 de 
utilizatori online şi alte 1600 de persoane, 
reprezentând toate clasele sociale din cele 27 de 
state membre. 

„Participarea cetăţenilor reprezintă un instrument 
vital pentru democraţie”, a declarat Margot 
Wallström, vice-preşedinta Comisiei Europene 
responsabilă cu relaţiile interinstituţionale şi 
strategia de comunicare. „Este un instrument de 
politică pentru viitor; un aspect dinamic şi necesar 
al democraţiei secolului al XXI-lea. Summitul 
Cetăţenilor care are loc astăzi demonstrează că 
suntem capabili să aducem Europa mai aproape de 
oameni şi oamenii mai aproape de Europa. Toţi 
europenii, de la preşedinte la instalator sau de la 
ministru la producător, pot influenţa politicile 
europene şi pot contribui la îmbunătăţirea acestora 
în contextul unei Uniuni Europene mai fiabile!” 

Recomandările de politică prezentate astăzi 
reprezintă rezultatul unui proces de selecţie iniţiat 
de cei 1600 de cetăţeni care au luat parte la 
dezbaterile naţionale desfă�urate în toate cele 27 de 
state membre, pentru a-şi stabili fiecare principalele 
15 priorităţi. În recomandările finale se solicită 
adoptarea unor măsuri extinse de încurajare a 
economiei europene, supravegherea mai strictă a 
pieţelor financiare, concentrarea mai mare a 
cheltuielilor în domeniul cercetării şi inovării şi 
creşterea investiţiilor în domeniul energiei durabile. 
Printre alte aspecte evidenţiate s-au numărat 
combaterea sărăciei, promovarea unei relaţii mai 
echilibrate între muncă şi viaţa personală şi acţiuni 
în domeniul educaţiei.  

A doua etapă a Consultărilor Cetăţeneşti Europene 
se va axa pe diseminarea rezultatelor şi pe 
dezbaterea recomandărilor formulate de cetăţeni, în 
contextul unui public mai vast, printr-o serie de 
evenimente regionale care vor avea loc în cinci ţări 

http://ec.europa.eu/romania/news/cardul_europ


în perioada septembrie-decembrie 2009, acordându-
se o atenţie specială noilor membri ai Parlamentului 
European aleşi în luna iunie a acestui an. 

Consultările Cetăţeneşti Europene sunt organizate 
de un consorţiu format din peste 40 de organiza�ii 
partenere din Europa, condus de Fundaţia Regele 
Baudouin (KBF) şi cofinanţate de Comisia Europeană 
prin programului „Debate Europe”. 

Informaţii suplimentare: http://ecc.european-
citizens-consultations.eu/74.0.html  

Sursa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/735&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en 

 
Săptămâna IMM-urilor europene – 

pentru stimularea spiritului 
antreprenorial 

Promovarea spiritului antreprenorial şi 
sensibilizării faţă de nevoia de a sprijini 
întreprinderile au fost principalele mesaje ale 
primei Săptămâni a IMM-urilor europene lansate  pe 
6 mai 2009, la Bruxelles. În intervalul 6 - 14 mai au 
avut loc peste 1 000 de evenimente în 35 de ţări.  

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Günter 
Verheugen, responsabil pentru Întreprinderi şi 
Industrie, a subliniat, la deschiderea Săptămânii 
IMM-urilor: „Comisia, împreună cu statele membre, 
s-a străduit din greu să ofere micilor întreprinderi 
condiţii mai bune. Dacă există o cale de ieşire din 
criza economică, aceasta o reprezintă creativitatea 
IMM-urilor, flexibilitatea şi capacitatea acestora de 
a găsi soluţii. Împreună, am reuşit deja să 
îmbunătăţim situaţia. Dar trebuie să mergem mai 
departe. Avem nevoie de mai multe IMM-uri pentru 
că ele sunt adevăratele generatoare de creştere şi 
creare de locuri de muncă.”  

Săptămâna IMM-urilor este una dintre măsurile 
prin care se pune în aplicare Small Business Act 
(SBA), primul cadru politic cu adevărat cuprinzător 
cu privire la IMM-uri pentru Uniunea Europeană şi 
statele sale membre. Comisia Europeană a făcut 
progrese considerabile în ceea ce priveşte politicile 
de promovare a IMM-urilor de la preluarea 
mandatului actual în 2004: 

•răspândirea în Uniunea Europeană a principiului 
„Gândeşte mai întâi la scară mică”; 

•reducerea obligaţiilor administrative: IMM-urile 
vor beneficia de pe urma măsurilor simplificate şi a 
economiilor la costurile administrative, prin 
obiectivul Comisiei de a reduce obligaţiile 
administrative asupra întreprinderilor cu 25% în 
2012 şi de a angaja în acest proces şi statele 
membre (a se vedea IP/09/131); 

•normele privind ajutoarele de stat revizuite 
facilitează IMM-urilor accesul la finanţare publică 
pentru formare, cercetare şi dezvoltare, 
protecţia mediului şi alte forme de asistenţă; 

•un nou statut de societate privată europeană 
va permite IMM-urilor să demareze şi să funcţioneze 

conform aceloraşi dispoziţii din dreptul societăţilor 
comerciale peste tot în Europa; 

•pentru încurajarea noilor antreprenori şi pentru 
a-i inspira pe cei care intenţionează să înfiinţeze o 
nouă întreprindere, s-a lansat, la începutul anului 
2009, programul european de schimb Erasmus 
pentru tineri antreprenori. Programul îi ajută pe 
aceştia să obţină aptitudinile relevante pentru a 
conduce o IMM printr-o perioadă petrecută într-o 
altă ţară UE, lucrând cu un antreprenor cu 
experienţă; 

•o nouă propunere legislativă abordează 
problema plăţilor întârziate din partea 
administraţiilor publice şi a întreprinderilor (a se 
vedea IP/09/552); 

•statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a aplica valori reduse ale TVA pentru serviciile 
furnizate la nivel local, inclusiv serviciile cu 
utilizare intensivă a forţei de muncă, precum 
coafura, cateringul şi serviciile de reparaţ ii.  

În timpul săptămânii IMM-urilor au fost organizate 
evenimente de informare, susţinere şi conectare a 
antreprenorilor existenţi şi potenţiali, pentru a 
dezvolta noi idei şi a beneficia de informare şi 
asistenţă personalizată. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepre
neurship/sme-week/about/index_ro.htm 

 
 
Summitul UE privind ocuparea forţei 

de muncă: modalităţi de combatere a 
creşterii şomajului 

Pe data de 7 mai, la Praga  a avut loc un summit 
special UE dedicat abordării impactului crizei 
economice asupra locurilor de muncă în Europa. 
Troica prezidenţială (guvernele Cehiei, Suediei şi 
Spaniei) s-a alăturat Comisiei Europene, 
angajatorilor şi sindicatelor pentru a colecta cele 
mai bune idei cu privire la felul în care oamenii pot 
fi păstraţi în câmpul muncii şi ajutaţi să-şi găsească 
un nou loc de muncă dacă este cazul. Summitul a 
identificat zece acţiuni pentru combaterea 
şomajului şi crearea de noi locuri de muncă. 
Comisia se va baza pe discuţiile din cadrul 
summitului în formularea contribuţiei sale la 
Consiliul European din 18-19 iunie.  

http://ecc.european-citizens-consultations.eu/74.0.html
http://ecc.european-citizens-consultations.eu/74.0.html
http://ecc.european-citizens-consultations.eu/74.0.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepre


Preşedintele Barroso a declarat: „Summitul UE de 
astăzi privind ocuparea forţei de muncă este un pas 
semnificativ înainte către intensificarea acţiunilor 
de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea 
coordonării acestora. Nu putem opri criza să 
producă şomaj. Dar dacă acţionăm acum putem 
reduce pierderile de locuri de muncă şi putem 
ajuta milioane de oameni să găsească locuri de 
muncă noi şi mai bune. Dacă acţionăm acum, 
deschidem calea către o redresare durabilă.”  

Summitul a scos în evidenţă un consens larg al 
participanţilor cu privire la calea de urmat. Cele 
zece acţiuni concrete, prin care se abordează atât 
provocările pe termen scurt, cât şi cele pe termen 
lung, care să fie puse în aplicare la nivel naţional şi 
european împreună cu partenerii sociali, sunt: 

1. menţinerea locurilor de muncă pentru cât mai 
mulţi oameni posibil, prin ajustarea temporară a 
programului de lucru în combinaţie cu 
reorientarea profesională şi susţinută prin 
finanţare publică (inclusiv din Fondul social 
european); 

 
2. încurajarea antreprenoriatului şi a creării de 

locuri de muncă, de exemplu prin scăderea 
costurilor non-salariale cu forţa de muncă şi prin 
flexicuritate; 

3. îmbunătăţirea eficienţei serviciilor naţionale de 
ocupare a forţei de muncă prin oferirea de 
consultanţă intensivă, formare profesională şi 
căutare de locuri de muncă în primele săptămâni 
de şomaj, în special pentru tinerii şomeri; 

4. creşterea semnificativă a numărului de stagii 
practice şi de programe de formare profesională 
de înaltă calitate, până la sfârşitul anului 2009; 

5. promovarea unor pieţe ale forţei de muncă mai 
incluzive prin asigurarea de stimulente pentru 
muncă, politici active eficiente pentru piaţa forţei 
de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie 
socială ceea ce conduce, în plus, la o mai bună 
integrare a grupurilor dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu handicap, a celor cu nivel redus de 
competenţe şi a imigranţilor; 

6. dezvoltarea competenţelor la toate nivelurile 
prin învăţare de-a lungul întregii vieţii, în mod 
special oferind tuturor celor care părăsesc 

învăţământul competenţele necesare pentru a găsi 
un loc de muncă;  

7. folosirea mobilităţii forţei de muncă pentru a 
echilibra oferta cu cererea de forţă de muncă în cel 
mai eficace mod posibil; 

8. identificarea oportunităţilor de creare de 
locuri de muncă şi a cerinţelor de competenţe şi 
îmbunătăţirea previziunii competenţelor pentru a 
concepe o ofertă de formare profesională optimă; 

9. asistenţă pentru şomeri şi tineri în iniţierea 
de activităţi economice pe cont propriu, de 
exemplu prin oferirea de formare profesională în 
gestionarea întreprinderii şi capital de iniţiere sau 
prin scăderea sau eliminarea impozitării asupra 
societăţilor aflate la început de activitate; 

10. anticiparea şi gestionarea restructurării prin 
intermediul învăţării reciproce şi al schimbului de 
bune practici. 

Summitul a discutat, de asemenea, felul în care 
acţiunile la nivel naţional şi european se pot 
completa pentru a se obţine cel mai bun efect şi 
cum se pot folosi la maximum instrumentele şi 
resursele UE, cum ar fi Fondul social european şi 
Fondul european de adaptare la globalizare. 
Ambele fonduri au fost revizuite recent în ideea 
maximizării eficienţei lor în perioade de criză. 

http://ec.europa.eu/romania/news/summit_ocup
are_ro.htm 

 
Ştiri pe scurt: 

 Pe 15 mai, la Lyon, în Franţa, a avut loc 
conferinţa finală a proiectului URBAMECO -
"Regenerarea urbană a caselor de locuit 
multietajate în zonele urbane". 

Pe parcursul evenimentului partenerii URBAMECO 
(o reţea la baza căreia stă un un parteneriat 
tematic între 9 oraşe – Lyon, Birmingham, 
Göteborg, Constanţa, Lodz, Wroclaw, Tatabanya, 
Arnhem, Nea –  şi autorităţile lor de management) 
au prezentat rezultatele proiectului, care a durat 2 
ani, studii de caz şi recomandări. 

Mai multe informaţii: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation

/interregional/ecochange/index_en.cfm?nmenu=1 
 

 În intervalul 3-4 iunie la Praga va avea loc 
un seminar ESPON (European Spatial Planning 
Observatory Network) pe tema oportunităţilor de 
dezvoltare teritoriale în condiţii de recesiune 
economică. Seminarul va fi o platformă de 
dezbatere pentru cei ce fac politicile în dezvoltare 
teritorială, pentru oamenii de afaceri şi oamenii de 
ştiinţă. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=MEMO/09/205&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en 

 
 Din site-ul 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/i
ndex_en.htm puteţi descărca broşura „Promovarea 
unei dezvoltări urbane sustenabile în Europa – 

http://ec.europa.eu/romania/news/summit_ocup
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/i


realizări şi oportunităţi”. Broşura, distribuită 
pentru prima dată miniştrilor responsabili pentru 
politicile regionale de către comisarul european 
Danuta Hübner cu ocazia seminarului dedicat 
dezvoltării urbane europene organizat în Cehia în 
luna aprilie, acumulează experienţa de 20 ani din 
acest domeniu. Documentul în format pdf 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docg
ener/presenta/urban2009/urban2009_en.pdf ) este 
disponibil în limbile engleză, germană şi franceză.  

 
 La cererea comisarului european Danuta 

Hübner, celebrul economist italian, Fabrizio Barca 
a finalizat un raport minuţios al politicilor de 
coeziune. Raportul care a examinat bazele care au 
fundamentat politicile de coeziune, operaţiunile 
derulate şi rezultatele a fost prezentat pe 27 aprilie 
în Bruxelles şi poate fi consultat la următoarea 
adresă web:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/futur
e/barca_en.htm. Raportul va fi un punct de plecare 
pentru o dezbatere privind reforma politicilor de 
coeziune după 2013.  

 
 Platforma-reţea JESSICA a fost lansată pe 

4 martie 2009, cu ocazia unei întâlniri a 
Autorităţilor de Management ale tuturor 
Programelor Operaţionale finanţate din fonduri 
structurale. Comisia Europeană şi Direcţia Generală 
de Politici Regionale organizează pe 17 iunie, la 
Bruxelles, o a doua întâlnire privind Fondul de 
Dezvoltare Urbană JESSICA, structurile şi 
modalităţile de a intensifica colaborarea în acest 
domeniu pe tot teritoriul UE.  Mai multe informaţii 

puteţi găsi pe website-ul platformei JESSICA: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jj
j/jessica_network_en.htm 

 
 În intervalul 22-23 iunie, la Haga, în 

Olanda va avea loc atelierul de lucru pe tema 
„Regiuni şi oraşe cu strategii sustenabile în 
domeniul energiei”. Formularele de înregistrare se 
găsesc la: http://www.eurisy.org  

 
 Dezvoltarea oraşelor a devenit una dintre 

cele mai mari provocări a zilelor noastre şi, 
totodată, o oportunitate de afaceri, de creştere 
economică. Marii investitori s-au reorientat spre 
marile oraşe ale lumii. A şaptea conferinţă 
Investiţii în oraşe globale – oportunităţi pe 
vremuri de criză va avea loc la Baule, Franţa, în 
intervalul 3-5 iunie. Mai multe informaţii puteţi 
găsi pe site-ul evenimentului: 
http://www.labaulewic.org 

 
 Alegeri parlamentare în UE: Open Days şi 

site-uri de socializare 
Pe 9 mai, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la  

Planul Schumann şi a Festivalului Europei, 
instituţiile europene şi-au deschis uşile publicului, 
dornic să afle mai multe despre instituţiile unde se 
iau şi se pun în practică decizii importante pentru 
viaţa de zi cu zi a cetăţenilor UE.  

Tema festivităţilor din acest an au fost alegerile 
pentru Parlamentul European din iunie 2009.  

Cei 35.000 de cetăţeni care au vizitat 
Parlamentul au luat parte la quizz-uri cu premii 
despre Uniunea Europeană, au primit explicaţii 
despre funcţionarea site-ului Parlamentului 
European, au aflat că pot deveni fani ai instituţiilor 
Uniunii pe Facebook şi Myspace şi că îi pot ajuta 
pe cei 27 de agenţi ai Parlamentului European să 
ajungă, până la data alegerilor euparlamentare (4-7 
iunie), în ţările membre UE pe care le reprezintă. 

 
 
Agentul PE al României este Paula Eliade: 
Nume: Paula 
Prenume: Eliade 
Naţionalitate: română 
 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/urban2009/urban2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/urban2009/urban2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/futur
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jj
http://www.eurisy.org
http://www.labaulewic.org


Bună! 
Mă numesc Paula Eliade şi mi se mai spune şi 

PE11. După cum sugerează chiar numele meu, sunt 
agent secret. De fapt, încă nu… Sunt doar agent 
stagiar, dar îmi doresc să devin un agent adevărat. 
Totul depinde de rezultatul acestei misiuni. 

 
Trebuie să ajung în capitala României, Bucureşti, 

înainte de 7/6/2009 - data alegerilor europene - şi 
să fiu înmânată cântăreţei Loredana Groza. Pentru 
a-mi îndeplini misiunea, am nevoie de ajutorul 
vostru! Poate călătoriţi în curând în acea direcţie. 
Poate ştiţi pe cineva care merge în România. Sau 
poate cunoaşteţi un român. Daţi-mă acestei 
persoane ca să mă ducă la Bucureşti. Sunt sigură că 
această persoană cunoaşte pe altcineva, care 
cunoaşte pe altcineva, care cunoaşte pe altcineva, 
care ar putea să o cunoască pe Loredana Groza. La 
urma urmei toţi suntem conectaţi într-un fel sau 
altul… 

Pentru ca provocarea să fie mai mare, misiunea 
are câteva reguli (provocare este ceea ce primeşti 
când vrei să devii agent secret): 

• fiecare călător care mă transportă (şi 
păzeşte) trebuie să facă o poză sau un film în 
care să apărem amândoi, 

• gardienii mei trebuie să ştie numele 
persoanelor cărora mă transferă, 

• voi fi transferată doar unor persoane de 
încredere, care vor avea grijă de mine, ca să nu fiu 
răpită, 

• la Bucureşti, aş vrea să mi se facă o poză în 
faţa Ateneului, 

• când ajung la Loredana Groza, aş vrea să fac 
o poză sau un film cu ea (poate mergem şi la vot 
împreună). 

Vă rog să trimiteţi toate fotografiile la 
următoarea adresă de email:  

webcomm@europarl.europa.eu, specificând şi 
locul în care ne aflăm, sau să le încărcaţi pe 
Facebook. 

Mă puteţi ajuta să devin un agent secret 
adevărat? 

 
Paula Eliade 
http://www.ep-webeditors.eu/2009/05/ps-i-love-

you 
http://www.facebook.com/YaBs# 
 
 

 

adrese utile 
Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Intrebarile dumneavoastra la subiecte din sfera Dezvoltarii Regionale 

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

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

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

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

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

Programul national de sprijinire a construirii de locuinte 
proprietate personala  

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

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

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

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

mailto:webcomm@europarl.europa.eu
mailto:webcomm@europarl.europa.eu
mailto:webcomm@europarl.europa.eu
mailto:webcomm@europarl.europa.eu
http://www.ep-webeditors.eu/2009/05/ps-i-love-youwww.facebook.com/YaBs#
http://www.mdrl.ro/index.php?p=205
http://www.mdrl.ro/index.php?p=431
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1050
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1033
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1037
http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/brosura
mailto:info@mdlpl.ro
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, e-
mail: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro 
 
 

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

mailto:adrnordest@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro
mailto:adrse@adrse.ro
http://www.adrse.ro
mailto:office@adrmuntenia.ro
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mailto:office@adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro
mailto:lungu@adroltenia.ro
mailto:covrescu@adroltenia.ro
mailto:office@adrvest.ro
http://www.adrvest.ro
mailto:adrnv@mail.dntcj.ro
http://www.nord-vest.ro
mailto:office@adrcentru.ro
http://www.adrcentru.ro
http://www.adrbi.ro
mailto:contact@adrbi.ro


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

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

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

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