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dezvoltare regională 
 

 
Primele autospeciale finantate prin 

Programul Operational Regional au 
sosit la Târgu Mures 

Ministrul dezvoltãrii regionale si locuintei, Vasile 
BLAGA a participat pe data de 4 august, la Târgu 
Mures, la receptia celor 24 de autospeciale 

complexe de interventie destinate Regiunii Centru. La eveniment au mai fost prezenti secretarul de 
stat în ministerul Sãnãtãtii, Raed ARAFAT, directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã 
Centru, Simion CRETU si reprezentantii celor 6 judete ale Regiunii Centru - Alba, Brasov, Covasna, 
Harghita, Mures si Sibiu.  

Autospecialele sunt achizitionate în cadrul unui proiect mai amplu initiat de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitarã „Centrul Transilvaniei” - Achizitionare echipamente specifice pentru 
îmbunãtãtirea capacitãtii si calitãtii sistemului de interventie în situatii de urgentã si pentru 
acordarea asistentei medicale de urgentã si a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru” si 
finantat prin Programul Operational Regional, Domeniul Major de Interventie 3.3 - Îmbunãtãtirea 
dotãrii cu echipamente a bazelor operationale pentru situatii de urgentã. Proiectul, în valoare totalã 
de 42.655.604 Lei (echivalent a aproximativ 13 milioane Euro), are ca obiectiv îmbunãtãtirea 
capacitãtii de rãspuns în situatii de urgentã la 
nivelul regiunii Centru si va fi implementat pe o 
perioadã de 14 luni.  

Pe lângã aceastã primã achizitie, proiectul 
presupune si achizitia a 6 autospeciale pentru lucrul 
cu apã si spumã, 6 autospeciale pentru descarcerãri 
grele, 3 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, 
biologic, chimic si radiologic) si echipamente pentru 
Centrul mobil de comanda si control.  

Ministrul Vasile BLAGA a felicitat beneficiarii 
pentru cã reprezintã prima regiune care a depus si a 
început implementarea unui proiect în cadrul 
domeniului Îmbunãtãtirea dotãrii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru situatii de urgentã. 

 
Contracte semnate în valoare de 1 miliard de euro prin Programul 

Operational Regional  
Ministrul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Vasile BLAGA, a semnat miercuri, 22 iulie 2009, la 

Bucuresti, trei contracte de finantare, prin care s-a atins valoarea de 1 miliard de euro contracte 
încheiate în cadrul Programului Operational Regional. 

„Am reusit o performantã, de a semna contracte în valoare totalã de 1 miliard de euro, dar ne 
propunem o tintã si mai ambitioasã pentru sfârsitul de an: contracte semnate în valoare totalã de 2 
miliarde de euro. De asemenea, intentionãm sã finalizãm contractarea întregii finantãri disponibile 
prin Programul Operational Regional pânã la finalul anului 2011, cu 2 ani mai devreme de finalizarea 
perioadei de programare”, a declarat Vasile BLAGA.  

Proiectele semnate sunt în numãr de 446 si 
pentru 16 dintre acestea au fost semnate 
contracte de lucrãri în valoare de 100 milioane 
de euro. Plãtile efectuate cãtre beneficiari pânã 
la acest moment se ridicã la valoarea de 71 
milioane de euro.  

În majoritatea regiunilor de dezvoltare 
bugetele disponibile pentru Axa 2 – Infrastructura 
de transport localã si regionalã pentru întreaga 
perioadã a Programului au fost acoperite de 
proiecte finantabile. Cererea pentru drumuri 
judetene a fost atât de mare încât a apãrut 
necesitatea întocmirii unei liste de rezervã.  

“În aceastã privintã, Guvernul are în vedere 



initierea unui program „Modernizarea a 10.000 de km de drumuri judetene” , prin care proiectele 
de reabilitare si modernizarea drumurilor judetene depuse pe Axa 2 a Programului Operational 
Regional, dar rãmase nefinantate sã fie realizate fie prin fonduri de la bugetul de stat, fie prin 
contractarea unui credit furnizor.” a precizat ministrul Vasile BLAGA.  

Ministrul Vasile BLAGA a reafirmat apelul adresat autoritãtilor publice locale de a trece cât mai rapid 
la faza de implementare a contractelor semnate întrucât absorbtia efectivã a banilor europeni începe 
abia de la prima cerere de rambursare transmisã. 
Proiectele semnate astãzi vizeazã îmbunãtãtirea 
infrastructurii rutiere si a celei urbane si au o 
valoare totalã de 155.621.302,72 lei 
(36.933.974,76 euro) .  

1. Modernizare Bulevardul Dorobantilor, 
Municipiul Brãila. 

Durata de implementare: 39 luni 
Obiectivul proiectului este modernizarea cãii 

rutiere Dorobantilor în lungime de 4,7 Km, 
compusã din 4 benzi, modernizarea celor douã cãi 
de rulare a tramvaiului în lungime de 4 Km si 
consolidarea canalului corector Germani situat în 
corpul cãii Dorobantilor. Valoarea totalã a 
proiectului este de 125.055.686,50 lei (29.679.764,21 euro).  

2. Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afumati - Gãneasa, km 17+ 200 - km 20 + 
482. 

Durata de implementare: 8 luni 
Obiectivele proiectului sunt cresterea calitãtii infrastructurii a localitãtilor Afumati si Gãneasa si a 

zonei de est a municipiului Bucuresti in vederea dezvoltãrii regionale, cresterea competitivitãtii 
localitãtilor Afumati si Gãneasa ca locatii pentru afaceri si îmbunãtãtirea mobilitãtii populatiei si fortei 
de muncã, bunurilor si serviciilor. Valoarea totalã a proiectului este de 8.183.710,31 lei (1.942.259,47 
euro).  

3. Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0 + 000 - km 12 + 000. 
Durata de implementare: 11 luni 
Obiectivele proiectului sunt cresterea calitãtii infrastructurii localitãtilor Petresti (DN1) - Corbeanca 

– Buftea si a zonei de nord-vest a municipiului Bucuresti în vederea dezvoltãrii regionale, cresterea 
competitivitãtii localitãtilor Petresti, Corbeanca si Buftea ca locatii pentru afaceri, îmbunãtãtirea 
accesului la pietele regionale si inter-regionale a celor trei localitãti prin facilitarea accesului direct la 
DN 1 si DN 1 A, precum si îmbunãtãtirea mobilitãtii populatiei si fortei de muncã, bunurilor si 
serviciilor. Valoarea totalã a proiectului este de 22.381.905,91 lei (5.311.951,08 euro).  

 
Oradea: reabilitarea Spitalului clinic municipal “Dr. Gavril Curteanu” 
Ministrul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, Vasile BLAGA, s-a aflat pe 10 iulie 2009 într-o vizitã în 

judetul Bihor, unde s-a întâlnit cu autoritãtile locale. Cu aceastã ocazie, ministrul Vasile BLAGA a 
semnat un contract de finantare prin Programul Operational Regional si a participat la receptia a 2 
blocuri construite de Agentia Nationalã pentru Locuinte în Marghita, prin Programul locuinte pentru 
tineri în regim de închiriere. 

Proiectul, Reabilitare si modernizare corp policlinicã ambulatoriu la spitalul clinic municipal 
Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea, finantat prin Programul Operational Regional, are o valoare de 

1.054.534,97 euro. Prin acest proiect va fi 
reabilitatã si refunctionalizatã o suprafatã de 
1.701,95 mp, reprezentând 117 încãperi ale 
ambulatoriului, va creste calitatea serviciilor 
oferite si va îmbunãtãti accesul pentru persoanele 
cu dizabilitãti în spatiile aferente ambulatoriului. 
Investitiile fãcute vor permite scãderea costurilor 
de întretinere prin cresterea eficientei energetice 
a clãdirii si vor diminua costurile medii pe pacient 
tratat în ambulatoriu. Deasemenea, vor fi 
achizitionate si puse în functiune 82 de 
echipamente necesare bunei desfãsurãri a 
activitãtii.  

La Marghita, ministrul Vasile BLAGA a verificat 
modul în care au fost construite 2 blocuri de 



locuinte destinate închirierii. Cele 2 blocuri, cu un numãr de 32 de apartamente, fac parte dintr-un 
proiect mai amplu, dezvoltat de Agentia Nationalã pentru Locuinte, care vizeazã construirea a 6 
blocuri cu un numãr de 96 de apartamente. Valoarea investitiei este de 16.487.985, 07 lei, la care se 
adaugã costurile utilitãtilor realizate de primãria Marghita.  

Cu aceastã ocazie, ministrul Vasile BLAGA a solicitat autoritãtilor locale sã accepte vânzarea 
locuintelor ANL închiriate tinerilor care îndeplinesc conditiile legale. "Vã rog, domnule primar, sã 
tineti cont de solicitãrile tinerilor care stau cu chirie în casele ANL de peste trei ani. Banii care se vor 
obtine prin vânzarea locuintelor ANL se vor întoarce în comunitãtile locale si vor fi folositi tot pentru 
constructia de locuinte", a spus ministrul. 

 

cooperare teritorială europeană 
165 de proiecte depuse în cadrul primului apel 

pentru propuneri de proiecte 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei anunţă încheierea 

procesului de depunere a proiectelor în cadrul primului apel 
pentru propuneri de proiecte al Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia, în data de 29 iulie 2009, ora 
17.00 ora României.  

Astfel, până miercuri, 29 iulie 2009, au fost depuse 165 de proiecte în cadrul primul apel pentru 
propuneri de proiecte. 

Proiectele urmează a fi examinate şi evaluate de 
către un Comitet Comun de Evaluare. Comitetul Comun 
de Evaluare se va raporta strict la criteriile de selecţie 
şi la grila de evaluare descrise în Ghidurile Aplicantului 
aferente primului apel.  

Numărul mare de proiecte depuse confirmă succesul 
evenimentelor de informare şi promovare organizate de 
către Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT 
Timişoara, alături de partenerii instituţionali – 
Autoritatea de Management din România (Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei) şi Autoritatea 
Naţională din Serbia (Ministerul de Finanţe). 
Evenimentele de informare şi atelierele de lucru pentru 
clarificări au fost organizate în judeţele eligibile din 
România şi districtele eligibile din Serbia, pe parcursul 
perioadei mai - iulie 2009, pentru a clarifica modul de 
accesare a fondurilor acordate în cadrul primului apel 
pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 
Fondurile IPA alocate acestui prim apel sunt în valoare 
de 10.419.132€. De asemenea, în luna iunie 2009 au 
fost organizate 2 forumuri pentru identificarea de 
parteneri în România şi Serbia pentru a oferi 
potenţialilor aplicanţi din ambele ţări posibilitatea de a 
identifica parteneri transfrontalieri în vederea realizării 
de proiecte comune.  

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând paginile de Internet: www.romania-serbia.net , 
www.brct-timisoara.ro , www.evropa.gov.rs    
 

 
Oportunităţi de angajare 
Secretariatul Tehnic Comun INTERREG IV C angajează 

un Ofiter de proiect şi un Consultant de Proiecte. Cele 
două posturi sunt localizate la Lille (Franţa), respectiv 
Rostok (Germania).  

Ofiterul de proiect, localizat în Secretariatul Tehnic Comun (Lille, Franţa), va avea ca principale 
atributii sprijinirea potenţialilor şi actualilor beneficiari, ca si a Partenerilor lider de proiect în 
dezvoltarea şi implementarea proiectelor de cooperare interregională, participarea la procesul de 
evaluare a propunerilor de proiecte transmise în cadrul apelurilor şi sprijinirea întregului proces de 
implementare a programului. Contractul de muncă se va încheia la sfârşitul anului 2015. 

http://www.romania-serbia.net
http://www.brct-timisoara.ro
http://www.evropa.gov.rs


Documentaţia, elaborată în limba engleză, trebuie transmisă în format electronic la adresa 
info@interreg4c.eu, până la data de 30 august 2009.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi:  
http://www.interreg4c.net/load/recruitment_PO_2009_website.pdf 
Consultantul de proiecte va fi localizat în Punctul de Informare INTERREG IV C Nord (Rostok, 

Germania) şi va avea ca principale atribuţii acordarea de sprijin potenţialilor beneficiari şi parteneri 
lider de proiect în dezvoltarea proiectelor precum şi participarea la procesul de evaluare a 
propunerilor de proiecte transmise în cadrul apelurilor lansate. Contractul de muncă va dura până la 
30 iunie 2013.  

Documentaţia, elaborată în limba engleză, trebuie transmisă în format electronic la adresa 
info@eu.baltic.net, până la data de 4 septembrie 2009.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi: 
http://www.interreg4c.net/load/INTERREG_IVC_IP_North_recruitment_project_adviser.pdf .  
 

Prahova şi Maramureş cooperează la nivel 
european pentru promovarea energiei 
durabile 

În data de 15 iulie 2009, a avut loc la Ploiesti, jud. 
Prahova lansarea proiectului MORE4ENERG  - “Schimb 

de bune practici privind politicile energetice durabile”.  
Proiectul MORE4ENERG este finanţat în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV 

C care sprijină cooperarea între regiunile europene, schimbul de experienţă, transferul de bune 
practici şi instrumente privind politica de dezvoltare regională.  

Consiliul Judetean Prahova alături de Consiliul Judeţean Maramureş 
precum şi alte 10 regiuni europene din Olanda, Suedia, Italia Spania, 
Franţa, Grecia şi Bulgaria participă în acest proiect având ca obiectiv 
principal promovarea, dezvoltarea şi implementarea surselor de energie 

regenerabila, prin schimbul de bune practici, cu accent pe 
sprijinul acordat partenerilor cu strategii privind energia 
durabilă mai puţin dezvoltate. 

Proiect de consolidare a procesului de elaborare a 
strategiilor regionale privind sursele de energie 
regenerabilă ăi a eficienţei energetice, MORE4NRG are un 
buget total de 1.32 mil euro, cei doi parteneri români 
gestionând aproximativ 10% din acesta. MORE4ENERG 
include printre activităţile sale analiza strategiilor 
energetice şi studiul condiţiilor cadru, în scopul dezvoltării 
şi promovării investiţiilor în infrastructura regională pentru 
energie regenerabilă. Astfel, concluziile rezultate din acest 
proiect vor fi incluse într-un set de recomandari care vor fi 
fi folosite în elaborarea strategiilor regionale de energie durabilă. 

 
Control de prim nivel 
În perioada iulie – august, se va desfăsura controlul de prim 

nivel pentru partenerii români participanţi în proiectele 
URBACT II aprobate în cadrul primului apel de proiecte.  

Astfel, pentru stabilirea perioadei în care se va desfăşura 
controlul, partenerii români sunt rugaţi să contacteze 
Coordonatorul controlului de prim nivel în România:  

Marieta Enache 
Şef Serviciu - Coordonator sistem naţional control de prim nivel 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 
Tel/fax:  0372111482/565 
Mobil: 0749.196.175 
E-mail: marieta.enache@mdrl.ro  
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Info Day la Ministerul Dezvoltării 
În data de 9 iulie a.c., Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei, prin Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională, a 
organizat un seminar “INFO DAY” dedicat potenţialilor 
beneficiari români interesaţi să depună proiecte la cel de-al 
doilea apel de proiecte în cadrul Programului URBACT II. 

Prezentările susţinute în cadrul seminarului au acoperit aspecte specifice privind Programul şi 
proiectele URBACT II, prezentarea celui de-al doilea apel de proiecte, a Ghidului Aplicantului, a 
modalităţilor de căutare a partenerilor în mediul virtual şi a celor de completare a Declaraţiei de 
interes care trebuie transmisă la Secretariatul Tehnic Comun URBACT II până la data de 25 septembrie 
a.c. 

Cele 4 prezentări susţinute sunt disponibile pe site-ul www.mdrl.ro la adresa 
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/urbactII/index.htm  

(secţiunea “Evenimente”) şi pe site-ul www.infocooperare.ro la adresa 
http://www.infocooperare.ro/program.aspx?id=19 (secţiunea “Prezentări”). 

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

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

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

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

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

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

Un nou apel pentru idei de proiecte strategice 
In data de 8 iulie 2009, Programul de Cooperare Transfrontaliera 

Romania-Bulgaria 2007-2013 a lansat un apel pentru idei de 
proiecte strategice. Acest apel va urma etapele stabilite in 
Metodologia pentru generare de idei de proiecte strategice, 
aprobata de Comitetul Comun de Monitorizare in data de 23 iunie 
2009. 

Conform acestei metodologii, ideile de proiecte trebuie sa se 
incadreze in urmatoarele domenii: accesibilitate (infrastructura si servicii de transport si ITC), mediu 
(protectia mediului, prevenirea dezastrelor si interventii in caz de urgenta), dezvoltare economica si 
sociala (sprijinirea mediului de afaceri, promovarea regiunii transfrontaliere, dezvoltarea resurselor 
umane), cercetare stiintifica. 

In continuare, prezentam etapele pentru derularea apelului, precum si calendarul acestora: 
1. Initiatorul unei idei de proiect strategic va completa o fisa standard pentru a oferi o imagine clara 

a obiectivului si activitatilor proiectului. Aceasta fisa va contine: titlul proiectului, numele 
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initiatorului, posibilii partneri din Romania si Bulgaria, domeniul de aplicabilitate, obiectivul general, 
activitatile principale si rezultatele acestora, relevanta pentru regiunea transfrontaliera si impactul 
transfrontalier, caracteristicile inovatoare, alte informatii utile, urmand a fi transmisa la Secretariatul 
Tehnic Comun al programului pana la data de 31 august 2009, la adresa de email 
Helpdesk_robg@netexpress.ro.  

2. In paralel, un grup de lucru alcatuit din 
reprezentanti ai celor doua state partenere va 
organiza intalniri de lucru si discutii impreuna cu 
initiatorii ideilor de proiecte strategice, in scopul 
crearii de parteneriate si consolidarii ideilor de 
proiecte strategice. O prima astfel de intalnire a 
avut loc la Giurgiu, la 21 iulie a.c., urmatoarea 
fiind programata a se desfasura la Pleven, la 
mijlocul lunii august. 

3. Dintre ideile colectate de catre Secretariatul 
Tehnic Comun, grupul de lucru va propune 
Comitetului Comun de Monitorizare al programului 
selectarea celor mai relevante. 

4. Comitetul Comun de Monitorizare va aproba 
ideile de proiecte si, totodata, pachetul solicitantului care urmează a fi pus la dispozitia beneficiarilor 
pentru a elabora proiectele strategice complete. 

5. Aceste proiecte strategice se vor depune la sediul Secretariatului Tehnic al Programului de la 
Calarasi, pana la o data ce va fi stabilita si anuntata ulterior. 

6. Urmeaza a avea loc procesul de evaluare a proiectelor depuse si aprobarea acestora de catre 
Comitetul Comun de Selectie al programului. 

Proiectele strategice reprezinta acele proiecte cu impact major asupra regiunii transfrontaliere si 
care trateaza aspecte deosebit de importante din punctul de vedere al programului care le 
finanteaza. Ele presupun, de regula, implicarea actorilor-cheie din cele doua state, in general de la 
nivel central, si necesita resurse superioare fata de un proiect obisnuit. 

Informatii suplimentare cu privire la Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria sunt 
disponibile pe site-ul programului, www.cbcromaniabulgaria.eu. 

 
Fonduri europene în valoare de 13 milioane de 

EUR pentru proiecte transfrontaliere româno-
maghiare 

Au fost selectate primele proiecte în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România pentru perioada de 
programare 2007-2013. În cadrul primului apel  de proiecte au 

fost selectate 90 de proiecte, cărora li se va acorda finanţare comunitară în valoare de aproximativ 13 
milioane de EUR (54,6 milioane RON). În cadrul 
celui de-al doilea apel de proiecte au fost 
invitate pentru a fi dezvoltate în proiecte 
complete 120 de Note Conceptuale (concepte de 
proiecte).  

Prin intermediul celor două apeluri de proiecte 
lansate anul trecut (în lunile octombrie şi 
decembrie), peste 122 de milioane de EUR (504 
milioane RON) au devenit disponibili pentru 
dezvoltarea în comun a regiunii transfrontaliere 
româno-ungare. Interesul faţă de cooperarea 
transfrontalieră s-a dovedit a fi intens în ambele 
ţări participante în program. 

 „Am remarcat cu plăcere faptul că 
majoritatea aplicanţilor au reuşit să abordeze cu 
succes sarcinile aferente pregătirii unor 
proiecte, de multe ori cu un grad de 
complexitate ridicat, şi că există un adevărat interes pentru cooperarea transfrontalieră în cele 8 
judeţe vecine” a subliniat Zicherman Mikulás Brigitta, directoarea Autorităţii de Management din 
Ungaria. 
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„Sunt create toate premisele pentru o muncă pragmatică şi eficientă în vederea contractării cât mai 
rapide a proiectelor selectate” a intervenit Iuliu Bara, şeful Autorităţii Naţionale din România, 
punctând importanţa etapei actuale de implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria- România.  

Primul apel de proiecte s-a adresat în special proiectelor care pregătesc investiţii de amploare 
(realizarea de studii, planuri), dar şi proiectelor care vizează activităţi de stimulare a cooperării, a 
schimbului de experienţe şi parteneriatelor în domenii precum transportul, comunicaţiile, protecţia 
mediului, piaţa forţei de muncă, cercetarea-dezvoltarea, inovaţia, educaţia, sănătatea şi cooperarea 
între comunităţi. 

Din cele 196 proiecte depuse, 90 au fost selectate de Comitetul Comun de Selecţie în vederea 
finanţării. Acestea vor primi finanţare din fonduri UE în valoare de 13 milioane de EUR. Fiecare 
proiect va fi implementat în cooperare de către parteneri români şi maghiari. Demararea 
implementării primelor proiecte, precum şi semnarea primelor contracte de finanţare va avea loc 
începând cu luna septembrie. 

Cea mai mare concurenţă s-a înregistrat în domeniul cooperării între comunităţi, dar s-au bucurat de 
un interes deosebit şi măsurile care vizează cercetarea-dezvoltarea, dezvoltarea turismului sau 

sprijinirea cooperării în afaceri.   
În ceea ce priveşte cel de-al doilea apel de 

proiecte, Comitetul Comun de Selecţie a propus 
spre a fi elaborate în detaliu 120 de Note 
Conceptuale (concepte de proiecte), însă decizia 
finală privind acordarea finanţării va putea fi luată 
doar după încheierea celei de a doua etape a 
selecţiei. Pentru această solicitare de propuneri 
sunt disponibili peste 104 milioane de EUR 
(fonduri FEDR), iar finanţarea solicitată de către 
notele conceptuale selectate atinge 185,5 
milioane de EUR. 

Acest al doilea apel de proiecte oferă 
oportunităţi de finanţare pentru proiecte concrete 
de infrastructură dar şi pentru proiecte de 
investiţii la scară redusă în aria eligibilă: se 

preconizează construcţia/ reabilitarea mai multor drumuri de legătură şi a unor rute de biciclete, 
înfiinţarea mai multor centre de dezvoltare a afacerilor şi a unor centre de cercetare. Printre altele, 
vor putea fi demarate mai multe proiecte care vizează protecţia mediului, dezvoltarea în comun a 
sistemului de apărare împotriva inundaţiilor şi de gospodărire a apelor, modernizarea tehnologiilor 
regionale de management al deşeurilor şi a serviciilor medicale, precum şi prevenirea şi tratamentul 
diferitelor boli şi afecţiuni în zona de frontieră româno-maghiară. 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, care vine în continuarea programelor 
comunitare anterioare INTERREG IIIA – Phare CBC 2004-2006, oferă sprijin financiar pentru dezvoltarea 
comună a zonei de frontieră româno-maghiare în intervalul 2007-2013. Zona de frontieră eligibilă 
cuprinde judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés  şi Csongrád pe partea ungară şi 
judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română. 

„Următorul apel de proiecte din cadrul Programului se preconizează a fi lansat în luna septembrie”, 
a declarat Szávics Petra, directoarea Secretariatului Tehnic Comun. 

Lista proiectelor câştigătoare precum şi cea a notelor conceptuale invitate în a doua etapă poate fi 
accesată pe site-ul: www.huro-cbc.eu 

 
Primul apel de propuneri de proiecte -Programul 

Operaţional Comun „Marea Neagră 2007-2013” 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate 

Comună de Management pentru Programul Operaţional Comun „Marea 
Neagră 2007-2013” anunţă deschiderea primului apel de propuneri de 
proiecte cu termen de depunere 12 octombrie 2009, ora locală 
16.00. 

În cadrul acestui apel vor fi finanţate proiecte de cooperare 
transfrontalieră în domeniile dezvoltării economice durabile, turismului, protecţiei naturii şi a 
mediului înconjurător, precum şi al cooperării culturale, domenii corespunzătoare celor trei priorităţi 
ale programului. 

http://www.huro-cbc.eu


Sunt disponibile fonduri ENPI (Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat) în valoare de 
3.311.369 EURO, iar Turcia participă cu fonduri IPA (Instrumentul de Asistenţă pentru Pre-aderare) în 
valoare de 1.339.401 EURO. Cofinanţarea Uniunii Europene se ridică la 90% din valoarea cheltuielilor 
eligibile la nivel de proiect. 

Aria eligibilă a programului cuprinde 10 state (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, 
Republica  Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia). În România sunt eligibile cele 6 judeţe din 
regiunea Sud-Est, respectiv: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. 

Solicitanţii eligibili pentru acest program sunt: autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale, 
organisme de drept public (conform definiţiei Autorităţii Contractante din OUG 34/2006, ex: agenţii de 
dezvoltare regională, structuri asociative ale autorităţilor locale, universităţi de stat, institute 
naţionale de cercetare etc.), organizaţii non-profit (ONG-uri, camere de comerţ, universităţi şi 
institute de cercetare, organisme de management ale euroregiunilor), grupări europene de cooperare 
teritorială. 

Propunerile de proiecte trebuie elaborate şi implementate în comun de parteneriate care cuprind 
cel puţin un partener din statele membre UE (România, Bulgaria, Grecia) şi un partener din statele 
partenere (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Rep. Moldova, Rusia şi Ucraina). Partenerii din Turcia pot 
participa numai în proiecte tripartite, având cel puţin un partener dintr-un stat membru UE şi un 
partener dintr-un stat partener.  

Propunerile de proiecte trebuie redactate în 
limba engleză. Acestea pot fi depuse personal, 
prin poştă sau curier până la data de 12 octombrie 
2009 la sediul Autorităţii Comune de 
Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, Direcţia Cooperare Teritorială 
Internaţională,  Bulevardul Libertăţii, nr. 12, 
sector 5, 040129, Bucureşti. 

Autoritatea Comună de Management pune la 
dispoziţia potenţialilor beneficiari o serie de 
instrumente menite să îi ajute în elaborarea 
proiectelor: 

1. Secţiunea „Întrebări frecvente” care poate 
fi accesată  pe site-ul programului 
http://www.blacksea-cbc.net, la rubrica 
„Frequently asked questions”. Potenţialii 
beneficiari pot găsi răspunsuri la întrebări considerate relevate pentru primul apel de propuneri de 
proiecte. 

2. Instrumentul de căutare de parteneri este accesibil pe site-ul Programului si  cuprinde o bază de 
date cu potenţiali beneficiari, grupaţi în funcţie de priorităţile programului. Acesta este disponibil la 
rubrica „Partner search”. 

3. Secţiunea de căutare de idei de proiecte este accesibilă pe site-ul programului si  cuprinde o 
bază de date cu idei de proiecte, grupate în funcţie de priorităţile  programului. Potenţialii beneficiari 
pot posta pe site idei de proiecte, cu scopul de a căuta parteneri cu care să elaboreze un proiect 
comun. Proiectele sunt disponibile la rubrica „Projects”. 

4. Buletin electronic (newsletter). La fiecare şase luni este publicat pe website-ul programului un  
buletin electronic care prezintă stadiul de implementare al programului, activităţile planificate şi alte 
teme relevante pentru cooperarea transfrontalieră în Bazinul Mării Negre. Acesta este disponibil la 
rubrica „News”. 

5. Evenimente de promovare a programului şi a primului apel pentru propuneri de proiecte. 
Programul de desfăşurare a acestor evenimente poate fi vizualizat pe site-ul programului la rubrica 
„Events”. 

Forumuri de căutare de parteneri  
 Prin intermediul forumurilor se intenţionează să se ofere posibilitatea participanţilor de a împărtăşi 

ideile lor de proiect şi de a întâlni potenţiali parteneri. În cadrul celor două evenimente, 
participanţilor le vor fi  prezentate ghidul solicitantului şi cererea de finanţare aferente primului apel 
pentru propuneri de proiecte. 

Seminarii de pregătire a potenţialilor beneficiari în vederea elaborării de proiecte 
Prin aceste seminarii se doreşte promovarea pe scară largă a lansării primului apel pentru propuneri 

de proiecte şi a face cunoscut publicului şi potenţialilor beneficiari oportunităţile deschise de acest 
program pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a regiunii. 

http://www.blacksea-cbc.net/user/file/Newsletter/01_NL.pdf 
 

http://www.blacksea-cbc.net
http://www.blacksea-cbc.net/user/file/Newsletter/01_NL.pdf


Noi oportunitati de finantare incepand cu 16 
septembrie 2009 

In cadrul Programului ESPON 2013 - Reteaua europeana de 
observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale a fost publicat 
anuntul preliminar privind urmatoarele 5 apeluri pentru propuneri de 
proiecte/expresii de interes ESPON 2013, care vor fi lansate pe data 
de 16 septembrie 2009. Termenul limita pentru transmiterea 
propunerilor de proiecte si expresiilor de interes va fi 11 noiembrie 

2009. Bugetul total disponibil pentru urmatoarele apeluri este de 14.910.000 euro.  
Apeluri pentru propuneri de proiecte/expresii de interes care vor fi lansate la 16 septembrie 

2009 - termen limita: 11 noiembrie 2009: 
1. Apel pentru propuneri de proiecte – 11 tematici de cercetare aplicata (Prioritatea 1)/8.650.000 €; 
2. Apel pentru expresii de interes pentru idei de teme de analiza focalizata (Prioritatea 2 – Etapa 1)/ 

3.500.000 €; 
3. Apel pentru propuneri de proiecte de analiza focalizata (Prioritatea 2 – Etapa 2)/360.000 €; 
4. Apel pentru propuneri de proiecte privind Platforma stiintifica ESPON (Prioritatea 3)/400.000 €; 
5. Apel pentru propuneri de proiecte transnationale in cadrul Retelei Punctelor de Contact ESPON 

(Prioritatea 4)/ 2.000.000 €. 
--------------------------- 
1. Apel pentru propuneri de proiecte de cercetare aplicata (Prioritatea 1 - Cercetare aplicata 

in domeniul dezvoltarii teritoriale, competitivitatii si coeziunii teritoriale). 
Vor fi lansate urmatoarele 11 tematici de cercetare aplicata: 

Tematica Buget € 
Atractivitatea regiunilor si oraselor pentru rezidenti si turisti 850.000 
Modele de utilizare a terenurilor 800.000 
Cooperare teritoriala in cadrul transnational si de-a lungul granitelor interne si 
externe 

850.000 

Accesibilitate la nivel regional si local si modele de accesibilitate 700.000 
Poli secundari de crestere 750.000 
Perspectiva europeana asupra mai multor categorii de teritorii 900.000 
Dimensiunea teritoriala a inovarii si economiei bazate pe cunoastere 750.000 
Structuri teritoriale, continentale si fluxuri (globalizare) 1.000.000 
Servicii de interes general 800.000 
Marile Europei si dezvoltarea teritoriala 1.000.000 
Sensibilitatea teritoriilor si regiunilor determinate de catre Directivele europene 250.000 
TOTAL 8.650.000 

------------------------- 
2. Apel pentru expresii de interes pentru idei de teme de analiza focalizata (Prioritatea 2 - 

Analize focalizate spatial, realizate la cererea utilizatorilor/Etapa 1) 
Prin Prioritatea 2 este introdus un nou tip de proiecte in cadrul Programului ESPON 2013, proiecte care au ca 

specific utilizarea, in cadrul unui parteneriat cu diferiti institutii relevante pentru domeniul dezvoltarii 
teritoriale (stakeholderi), a datelor si rezultatelor ESPON existente.  

Sunt eligibile in cadrul acestui apel autoritatile publice de la nivel european sau de la nivelul statelor 
participante la program: (1) autoritati relevante pentru domeniul dezvoltarii teritoriale sau (2) implicate in 
gestionarea fondurilor structurale sau (3) care reprezinta grupari de regiuni si orase. 

Bugetul total disponibil este de 3.500.000 € si pot fi selectate in urma acestui apel de expresii de 
interes un numar de 10 noi idei de proiecte de analiza focalizata. 

------------------------- 
3. Apel pentru propuneri de proiecte de analiza focalizata (Prioritatea 2 – Etapa 2) Relasare 
Vor fi relansate urmatoarele tematici de proiecte de analiza focalizata 

Denumire tematica  Buget € 
Potentialul regiunilor rurale - Potential of Rural Regions/PURR (TCAP1) 210.000 
Metode de sprijin transnational pentru cooperare europeana - Transnational 
Support Method for European Cooperation/TranSMec  

150.000 

TOTAL 360.000 
Bugetul total disponibil este de 360.000 € si in urma acestui apel poate fi selectata cate o singura 

propunere pentru fiecare tematica. 
-------------------------- 



4. Apel pentru propuneri de proiecte privind Platforma stiintifica ESPON (Prioritatea 3 - 
Platforma si instrumente stiintifice) 

Platforma stiintifica ESPON reprezinta un element important al bazei de cunostinte furnizate prin 
Programul ESPON 2013.Proiectele derulate in cadrul acestei prioritati a programului vor contribui cu 
informatii si metodologii pentru a funiza date de calitate in procesul de elaborare a politicilor. De 
asemenea acestea vor contribui la constituirea si consolidarea unor instrumente, indicatori si date la 
nivel european utilizate de catre comunitatea stiintifica din domeniul stiintelor teritoriului. 

Pentru consolidarea platformei stiintifice ESPON se va lansa o singura solicitare pe tematica 
Indicatori/Indici teritoriali. 

Bugetul total disponibil este de 400.000 € si poate fi selectata in urma acestui apel o singura 
propunere de proiect. 

------------------------ 
5. Apel pentru propuneri de proiecte transnationale in cadrul Retelei Punctelor de Contact 

ESPON  (Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor cercetarilor, consolidarea spiritului de proprietate 
asupra rezultatelor, cresterea participarii la procesul de luare a deciziei). 

Pot participa in cadrul acestei solicitari de proiecte doar Punctele de Contact ESPON care au fost 
desemnate de cate statele participante la program.  

Punctul de Contact ESPON din Romania (PCER) a fost desemnat prin licitatie publica. Misiunea PCER 
este de a sprijini implementarea Programului ESPON 2013 în România şi este indeplinita de catre 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Centrul Universitar de Geografie Umana si de 
Amenajarea Teritoriului „Teritorii Inovante - Gestiune Regionala si Interactiune Spatiala” – 
CUGUAT TIGRIS (www.esponromania.ro). 

Activitatile transnationale in cadrul Retelei Punctelor de Contact ESPON, finantate prin bugetul 
Prioritatii 4, vor contribui la valorificarea rezultatelor cercetarilor, cresterea gradului de 
constientizare si de diseminare a rezultatelor proiectelor ESPON si vor urmari (1) implicarea factorilor 
de decizie, a practicienilor, oamenilor de stiinta, tinerilor cercetatori precum si (2) promovarea 
perspectivei europene asupra dezvoltarii teritoriale, a competitivitatii si coeziunii teritoriale. 

Bugetul total disponibil este de 2.000.000 € si pot fi selectate in urma acestui apel pana la 7 
propuneri de proiecte. 

--------------------------- 
Unitatea de Coordonare a programului, din Luxemburg, va organiza pe data de 16 septembrie 2009, 

la Bruxelles, un eveniment de informare „Info Day and Partner Café”, eveniment deschis tuturor 
potentialilor beneficiari ai Programului ESPON 2013. 

Termenul limita pentru inregistrarea online a participarii dvs este 10 septembrie 2009, ora 1500. 
La nivel national in perioada august – octombrie vor fi organizate mai multe evenimente regionale 

sau locale (seminarii de informare, intalniri focalizate pe anumite tematici cu actorii interesati etc. ). 
Scopul acestor intalniri este de a pregati participarea potentialilor beneficiari din Romania la proiecte 
ESPON. 

Calendarul intalnirilor va fi disponibil in curand si va fi diseminat prin diferite canale de comunicare 
(postare pe site, transmitere prin email etc.). 

Pentru o acoperire mai buna a teritoriului national, va adresam rugamintea de a ne comunica 
interesul dvs. pentru organizarea unor astfel de intalniri. In acest sens, asteptam propunerile dvs. 
privind data si locatia de organizare a intalnirilor pe adresa de email delia.popa@mdrl.ro. 

CONTACTE 
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU 

PROGRAMUL ESPON 2013 
 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
Directia Generala Dezvoltare Teritoriala - 

Serviciul Strategie si Cooperare Teritoriala 
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5 
Bucureti, ROMANIA, 050741 – RO 
Telefon: + 40 372 114 560 
Fax:       + 40 372 114 587 
Persoane de contact: 
Delia Elena POPA, manager program 
Email: delia.popa@mdrl.ro 
Telefon/Fax: + 40 372 114 560 
Mobil: : + 40 749 196 946 
Radu NECSULIU, consilier 
Email: radu.necsuliu@mdrl.ro 
Telefon:  + 40 372 114 560 
Fax:       + 40 372 114 587 

Punctul de contact ESPON din Romania 
 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Departamentul de Geografie 
Cuguat-TIGRIS 
Strada Alexandru Lapusneanu nr. 14, 
BIROURILE 514-515, 
Iasi, ROMANIA, 700057 – RO 
Telefon: + 40 0232 201751 / 201752 
Persoana de contact: 
Asist.univ.dr. Oana Mihaela STOLERIU 
Email: pcer@uaic.ro  
Telefon: + 40 232 201 487 
Mobil: :  +40 740 588 583 
Fax:       + 40 232 201 474 
Website:www.esponromania.ro 
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Mobil: :   + 40 752 196 232 
Website: 
www.mdrl.ro - Sectiunea ESPON, 
www.infocooperare.ro - INFO ESPON 
www.esponromania.ro - Site-ul web al Punctului 

de Contact ESPON din Romania  
www.espon.eu 

 
ESPON 2013 – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale este un program 

operational in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, 
prin care este finantata cercetarea teritoriului european. 

Programul ESPON 2013 este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si prin contributia tuturor 
statelor membre ale UE si a statelor partenere: Norvegia, Elvetia, Islanda si Liechtenstein. 

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

 

proiecte PHARE 
 

 

Simpozion final pentru proiectul „Spiritul Dunãrii” 
Muzeul de Artã Constanta organizeazã în cadrul proiectului “Spiritul Dunãrii” - Fluviul

Dunãrea, factor generator de sinergii locale si transfrontaliere, Simpozionul final în
zilele de 30 - 31 iulie 2009, ora 10.00, la sediul Muzeului de Artã Constanta din B-
dul Tomis, nr. 82-84.  
Muzeul de Artã Constanta a implementat proiectul “Spiritul Dunãrii” - Fluviul

Dunãrea, factor generator de sinergii locale si transfrontaliere, finantat de Uniunea
Europeanã prin Programul Phare CBC România-Bulgaria 2006, în parteneriat cu
Galeria de Artã Ruse, Bulgaria si Muzeul “Dunãrii de Jos” Cãlãrasi. Obiectivul
general al proiectului a fost acela de a contribui la intensificarea cooperãrii culturale
transfrontaliere si a cunoasterii reciproce între comunitãtile oraselor Constanta,
Cãlãrasi si Ruse, cu impact direct asupra valorificãrii si evidentierii elementelor
specifice Dunãrii.  
Simpozionul final are ca scop finalizarea eforturilor de promovare a valorilor legate

de Dunãre, ca factor generator de sinergii locale si transfrontaliere, prin prezentarea
concluziilor proiectului. Rolul acestei prezentãri este de a facilita networking-ul între
diferiti actori locali care dovedesc deschidere fatã de cooperarea transfrontalierã,
prin asumarea planului de stimulare a activitãtilor transfrontaliere si prin implicarea
lor viitoare în dezvoltarea de noi proiecte de mai mare anvergurã legate de simbolul
european pe care-l reprezintã Dunãrea.  
Beneficiarii directi ai proiectului sunt comunitãtile locale din cele trei orase, turistii

si vizitatorii muzeelor partenere, precum si autoritãtile publice si alti actori ai
dezvoltãrii locale cu responsabilitãti în domeniile economic, cultural si educational.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1000 
 

 

Mai aproape în Europa 
În perioada 1 august 2008 – 31 iulie 2009, municipiul Rosiorii de Vede a implementat

proiectul “Mai aproape în Europa” finantat de Uniunea Europeanã prin Programul
Phare CBC RO – BG componenta “people to people”. Valoarea finantãrii se ridicã la
36.109,29 euro.  
Proiectul intitulat “Mai aproape în Europa” a urmãrit pe de o parte, o continuare a

initiativelor de cooperare transfronatlierã la care cele douã municipii partenere au
participat prin proiectele implementate începând cu anul 2004, iar pe de altã parte,
si-a propus o laturã de instruire în ceea ce priveste realizarea de proiecte la care au
participat atât specialisti din administratia publicã localã din cele douã municipii
partenere, cât si reprezentanti ai institutiilor de învãtãmânt care doresc sã realizeze
proiecte de cooperare transfrontalierã si sã initieze parteneriate cu scolile din
municipiile Rosiorii de Vede si Gorna Oryahovitsa, dar si cu reprezentanti ai societãtii
civile din cele douã municipii.  
Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unui parteneriat durabil în initierea

si derularea actiunilor finantate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã atât
între autoritãtile publice, cât si între organizatiile non-guvernamentale.  
Obiective specifice:  
1. Cresterea accesibilitãtii informatiilor privind fondurile structurale în rândul

http://www.mdrl.ro
http://www.infocooperare.ro
http://www.esponromania.ro
http://www.espon.eu
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1000


functionarilor publici si reprezentantilor organizatiilor non-guvernamentale. 
2. Constientizarea acestora asupra rolului si importantei Fondului European pentru

Dezvoltare Regionalã.  
3. Stimularea interesului posibililor aplicanti asupra proiectelor ce pot fi derulate în

cadrul programelor operationale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regionalã.  
4. Cresterea capacitãtii relationale între autoritãti publice, scoli si organizatii non-

guvernamentale.  
5. Initierea contactelor între organizatiile civice din cele douã regiuni partenere

pentru colaborãri viitoare.  
 
Rezultate obtinute : 1. Douã conferinte de prezentare a fondurilor europene pentru

cooperare transfrontalierã una desfãsuratã la Gorna Oryahovitsa si alta la Rosiorii de
Vede 2. Cursul de management de proiect desfãsurat la Rosiorii de Vede 3. Suportul
de curs 4. Ghid de prezentare a municipiului Gorna Oryahovitsa 5. Ghid de prezentare
a municipiului Rosiorii de Vede 6. Pagina web care va gãzdui prezentarea proiectului
si va sprijini potentialii parteneri româno-bulgari prin informatii despre participanti si
interesele lor. Aceasta va fi accesibilã gratuit tuturor celor interesati. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1001 
 
Forum de cooperare economicã româno – maghiarã în domeniul medical 

privat 
Federatia Patronilor Bihor având ca partener Camera de Comert si Industrie Hajdú-

Bihar, a organizat la Oradea, în data de 23 Iulie 2009, Forumul de cooperare
economicã româno-maghiarã în domeniul medical privat cu tema: „Colaborare
transfrontalierã în domeniul medical privat” în cadrul proiectului cu titlul
“Cooperare transfrontalierã româno-maghiarã pentru afaceri”, finanţat prin
Programul Phare CBC România – Ungaria 2004 – 2006. 
Subiectele de discutie s-au axat pe experienta în implementare, pentru cã informtiile

culese atât prin intermediul Biroului de cooperare în afaceri, cât si de pe teren, au
putut fi procesate, analizate si prezentate într-o manierã utilã. 
Seria de întâlniri bilaterale româno – maghiare s-a implementat în vederea

promovãrii si realizãrii obiectivelor prezentului proiect. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1002 
 

 

Lansarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
transport in regiunea transfrontalierã Iasi - Ungheni, pe sectorul DJ 249 A” 
Consiliul Judetean Iasi, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni din Republica

Moldova, a lansat la 22 iulie 2009 investitia în cadrul proiectului “Reabilitarea si
modernizarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalierã Iasi - Ungheni,
pe sectorul judetean DJ 249 A”, finantat de Uniunea Europeanã prin Programul
PHARE CBC 2005.  
Proiectul “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport în regiunea

transfrontalierã Iasi - Ungheni, pe sectorul DJ 249 A” are ca obiectiv general
reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere si va contribui la dezvoltarea
relatiilor bilaterale dintre Republica Moldova si România, dezvoltarea economicã si
socialã a zonelor din imediata vecinãtate a granitei si stabilirea unei alternative
rutiere pe traseul Iasi - Sculeni, cãtre punctul de trecere a frontierei dintre România
si Republica Moldova. Valoarea totalã a proiectului este de 475.942,02 EURO din
care finantarea nerambursabilã este de 423.588,00 EURO.  
Principalele activitãti ale proiectului sunt: 
- constituirea echipei de implementare a proiectului,  
- organizarea procedurilor de achizitie a lucrãrilor de constructie,  
- realizarea lucrãrilor de constructie, 
- publicitatea proiectului si promovarea serviciilor create. 
Durata de finalizare a proiectului: 31 august 2009. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=998 
 

 

Centru transfrontalier de crestere a competitivitãtii (CTCC) prin
promovarea culturii calitãtii în raport cu agentii economici,
autoritãti publice 
Miscarea Românã pentru Calitate (MRC) - în parteneriat cu Agentia de Dezvoltare

Regionalã si Centru de Afaceri (ARDBC) Vidin, Bulgaria si Asociatia Românã pentru
Industrie Electronicã si Software (ARIES) filiala Oltenia - implementeazã în cadrul
Programului Phare CBC 2006 proiectul „Centru transfrontalier de crestere a
competitivitãtii (CTCC) prin promovarea culturii calitãtii în raport cu agentii
economici, autoritãti publice”. 

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1001
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1002
http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=998


Centrul transfrontalier de cresterea competitivitãtii prin promovarea dezvoltãrii
economice durabile prin cooperare si servicii comune, vine în sprijinul dezvoltãrii
afacerilor în zona transfrontalierã Dolj-Vidin, prin organizarea cursului ”Sisteme de
management al sãnãtãtii si securitãtii în muncã”. Evenimentul se adreseazã agentilor
economici si APL din zona transfrontalierã Dolj - Vidin si va avea loc în zilele de 17 si
18 iulie 2009, în municipiul Craiova, judetul Dolj.  
Obiectivele cursului sunt însusirea si aplicarea cunostintelor legate de cerintele

standardului SR EN ISO 18001:2008, modalitãti privind proiectarea, implementarea,
mentinerea si îmbunãtãtirea unui sistem de management al sãnãtãtii si securitãtii în
muncã, precum si de coordonare a acestuia cu alte sisteme de management. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=990 
 

 

Investitie în calitatea serviciilor turistice 
Fundatia Nationalã pentru Dezvoltare Comunitarã Filiala Iasi implementeazã, în

parteneriat cu Organizatia Pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si
Mijlocii – Republica Moldova si Fundatia Nationalã pentru Dezvoltare Comunitarã
Botosani, în perioada septembrie 2008 – septembrie 2009, proiectul de cooperare
transfrontalierã în domeniul turismului “ACTIVE LEARNING – program de training si
învãtare experientialã în turism”. Proiectul este sustinut de Uniunea Europeanã
prin Programul de Vecinãtate România – Moldova 2004 – 2006 si vizeazã judetele
Iasi, Galati, Vaslui si întreg teritoriul Republicii Moldova. 
În cadrul proiectului s-a realizat, în perioada decembrie 2008 – ianuarie 2009, un

studiu de tip „client misterios” prin care s-au evaluat abilitãtile de comunicare, inter-
relationare cu clientii si vânzare activã a serviciilor turistice, a peste 300 de persoane
care intrã în contact direct cu turistii: receptioneri, cameriste, barmani, ospatari,
responsabili cu relatiile cu clientii din cadrul structurilor de cazare, s-au selectat
participantii la programul de training, în numãr de 195 de persoane si s-a creat o bazã
de date intermediarã cu informatii despre unitãtile de cazare, obiectivele turistice si
operatorii de turism din zona vizatã prin proiect.  
A doua etapã a constat în organizarea si implementarea programului de training, în

perioada februarie-mai 2009 la care a participat un grup de 150 responsabili de
relatiile cu clientii, 25 de manageri si 20 de operatori de turism care vând ofertele
turistice din zonã. Instruirea a fost realizatã folosind metode moderne, inovatoare de
educatie a adultilor: jocuri de rol, studii de caz, dezbateri, workshop-uri etc.  
 
Un rezultat extrem de important si de noutate al proiectului a fost punerea bazelor

Grupului de Initiativã pentru Dezvoltarea Turismului Transfrontalier.  
 
Bugetul total al proiectului este de 246.140 Euro, din care 219.059 Euro (89%),

reprezintã finantare nerambursabilã din partea Uniunii Europene si 27.081 Euro (11%),
reprezintã contributia proprie a FNDC Filiala Iasi. 
 

 

Finalizarea proiectului „Turism 365 zile pe an” 
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultură Constanta a organizat în cadrul

proiectului “Turism 365 zile pe an”, finantat de Uniunea Europeană prin Programul
Phare CBC România-Bulgaria 2006, conferinta de presă finală a proiectului „Turism
365 zile pe an” vineri, 31 iulie 2009, la sediul CCINA Constanta. Partener în cadrul
proiectului este Camera de Comert si Industrie Dobrici – Bulgaria. 
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la dezvoltarea economică

a zonei de granită Constanta – Dobrici si la relansarea turismului romanesc si bulgar de
litoral prin extinderea sezonului turistic activ. Beneficiarii directi ai proiectului sunt
firmele de turism din România si Bulgaria.  
Prin proiect s-au realizat următoarele activităti: conferinta “Turism 365 de zile pe

an” la Constanta, vizita de studiu a participantilor bulgari pe litoralul romanesc, vizita
de studiu a participantilor romani pe litoralul bulgăresc, elaborarea ghidului „Turism
365 de zile pe an”, crearea unei baze de date on-line a evenimentelor de turism,
culturale, crearea prin proiect al polilor de competente „Turism 365 de zile pe an” la
Constanta si Dobrici. Activitătile au fost promovate în mass-media locală si în
publicatiile partenerilor, cât si pe pagina web a proiectului.  
Bugetul total al proiectului a fost de 53.580 Euro, din care 48.200 Euro a reprezentat

contributia Uniunii Europene. Proiectul s-a desfăsurat pe o perioadă de 12 luni,
începând cu 01 august 2008. 
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1010 
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„Promovarea cooperãrii transfrontaliere româno-ucrainene între
autoritãtile publice locale din judetul Satu Mare si regiunea Transcarpatia” 
Consiliul Judetean Satu Mare în parteneriat cu Administratia de Stat din Regiunea

Transcarpatia, Ucraina, implementeazã în perioada 23.08.2008-22.08.2009, în cadrul
Programului de Vecinãtate România-Ucraina 2004-2006, Componenta PHARE CBC
2006, proiectul „Promovarea cooperãrii transfrontaliere româno-ucrainene între
autoritãtile publice locale din judetul Satu Mare si regiunea Transcarpatia”. 
Proiectul are ca obiectiv general îmbunãtãtirea integrãrii transfrontaliere dintre

regiunile de granitã si dezvoltarea regionalã durabilã a judetului Satu Mare si regiunii
Transcarpatia.  
Prin acest proiect se urmãreste întãrirea capacitãtii de utilizare a fondurilor pentru

dezvoltare localã si regionalã în rândul autoritãtilor publice locale din judetul Satu
Mare si regiunea Transcarpatia, cresterea capacitãtii de initiere si derulare de
activitãti de dezvoltare comunitarã în context transfrontalier de cãtre autoritãti
publice pe ambele pãrti ale granitei dintre judetul Satu Mare si regiunea
Transcarpatia.  
Activitãtile principale ale proiectului au constat în organizarea unor sesiuni de

perfectionare la care au participat reprezentanti ai autoritãtilor publice locale din
Satu Mare si Transcarpatia. În cadrul proiectului s-a realizat perfectionarea acestor
participanti în tema cooperãrii transfrontaliere, în special în contextul noilor
programe operationale pe granita româno-ucraineanã în perioada 2007-2013.  
Valoarea totalã a proiectului este de 46.274 Euro, iar durata de implementare este

12 luni.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1008 
 

 

"Pentru un viitor împreuna"  
Muzeul judetean "Teohari Antonescu" din Giurgiu în calitate de beneficiar, a

implementat proiectul "Pentru un viitor împreunã” în parteneriat cu Consiliul
Judetean Giurgiu, Muzeul Regional Ruse si Asociatia pentru Educatia Romilor
"Khetanes". 
Proiectul a fost finantat de Uniunea Europeanã prin Programul de Cooperare

Transfrontalierã România Bulgaria – Phare CBC 2006, Prioritatea 4 – Actiuni
„People to People”, având o perioadã de implementare de 12 luni.  
Bugetul total al proiectului este 52 825 Euro din care:  
47.125 Euro - 89,21% contributia Uniunii Europene;  
5.700 Euro - 10,79% contributia financiarã a aplicantului. 
Obiectivul general al proiectului a fost „Promovarea dezvoltãrii economice durabile a

regiunii de granitã Giurgiu, România – Ruse, Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul
periferic, prin cresterea cooperãrii transfrontaliere între sectoarele privat si public si
între persoane, prin crearea unui dialog intercultural între minoritatea rromã si
populatia majoritarã si conservarea traditiilor culturale ale minoritãtii rrome”.  
Proiectul s-a adresat reprezentantilor etniei rrome din judetul Giurgiu-România si din

regiunea Ruse-Bulgaria, si reprezentantilor societãtii civile din zona de granitã
Giurgiu-Ruse si Ruse-Giurgiu.  
Principalele rezultate ale proiectului au fost cunoasterea adevãrului istoric privind

vechimea, complexitatea si specificul relatiilor rromilor din spatiul transfrontalier cu
populatia majoritarã, promovarea încrederii si respectului la nivel interetnic,
valorificarea surselor documentare si etnografice referitoare la trecutul minoritãti
rrome si stimularea interesului pentru cunoasterea localitãtilor si regiunilor
transfrontaliere în care trãieste minoritatea rromã si recuperarea memoriei acestui
grup etnic;  20 de persoane specializate în tehnici de istorie oralã (10 români, 10
bulgari) au fost instruite si perfectionate pentru realizarea interviurilor de istorie
oralã. 
Prin implementarea acestui proiect s-a urmãrit identificarea persoanelor care

practicã mestesuguri traditionale specifice comunitãtii rrome si care sunt încurajate
sã facã singure sau împreunã cu muzeul proiecte de organizare a unor ateliere (sub
îndrumarea specialistilor), cu scopul de conservare a traditiilor, în special de cãtre
membrii tineri ai comunitãtii.  
Rezultatele obtinute prin implementarea acestui proiect au constituit un model

pentru proiecte si parteneriate similare, iar partenerii implicati în proiect au dobândit
experientã managerialã.  
>>>> http://www.mdrl.ro/stiri_ro.php?s=1006 
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locuinţe 
 
Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 401 locuinte în iulie 2009 
Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 401 unitãti locative în luna iulie 2009. 

Apartamentele au fost finalizate în cadrul Programului de constructii Locuinte pentru tineri, destinate 
închirierii, în urmãtoarele judete: 

 
 

Bihor, orasul Marghita, Strada Pandurilor – 32 de unitãti locative;  
Brãila, orasul Brãila, Cartier Brãilita – 16 unitãti locative;  
Galati, orasul Galati, Cartier Siret – 14 unitãti locative;  
Neamt, orasul Roman, Strada Vasile Lupu – 60 de unitãti locative;  
Neamt, orasul Piatra Neamt, Cartier Izvoare – 94 de unitãti locative;  
Satu Mare, orasul Tãsnad, Strada Lãcrãmioarelor – 31 de unitãti 

locative;  
Satu Mare, localitatea Dorolt, Strada Principalã – 19 unitãti locative;  

Sãlaj, orasul Simleul Silvaniei, Strada Mihail Sadoveanu – 24 de unitãti locative;  
Sibiu, orasul Cisnãdie, Zona Mãgurii – 48 de unitãti locative;  
Suceava, orasul Fãlticeni, strada 9 mai – 15 unitãti locative;  
Vâlcea, orasul Râmnicu Vâlcea, Cartier Ostroveni, etajul II, tronson 4 – 18 unitãti locative;  
Vâlcea, orasul Râmnicu Vâlcea, Cartier Ostroveni, etajul II, tronson 6 – 18 unitãti locative.  
La acestea se adaugã 12 locuinte finalizate în cadrul Programului-pilot de constructii utilizând 

tehnologii noi, în Judetul Vâlcea, localitatea Ocnele Mari, Strada Alexandru Ioan Cuza. 
De la începutul anului 2009, Agentia Nationalã pentru Locuinte a receptionat 1494 unitãti locative.  
Programul se adreseazã tinerilor care nu isi permit sã cumpere un apartament sau sã închirieze o 

locuintã de pe piata liberã. Blocurile au 3-4 etaje si sunt împartite în garsoniere si apartamente cu 2 
sau 3 camere. 

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

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

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

 

lucrări publice 
 
25 de obiective în 19 judete, receptionate în luna iulie 

2009 
Compania Natională de Investitii a finalizat, în luna iulie 2009, în cadrul 

programului „Constructii săli de sport", un total de 21 săli de sport în 16 
judete, săli ce garantează accesul la facilităti moderne de practicare a 
sporturilor, în acord cu principiile, normele si standardele europene. 

Din cele 21 săli de sport receptionate în luna iulie, 7 săli de sport de tip 1*) au fost construite în 
judetele: Constanta (2 săli), Galati (1 sală), Harghita (1 sală), Neamt (1 sală), Sălaj (1 sală), Satu 
Mare (1 sală) si 14 săli de sport tip 2**) au fost construite în judetele: Alba (2 săli), Arad (1 sală), 
Bihor (1 sală), Brăila (3 săli), Buzău (1 sală), Hunedoara (1 sală), Iasi (1 sală), Maramures (1 sală), 
Mehedinti (1 sală), Mures (1 sală) si Tulcea (1 sală).  

 



Un alt obiectiv de investitii a fost finalizat în judetul Harghita (Cămin Cultural, str. Principală nr. 
193, Tusnad) în cadrul „Programului privind executarea si, după caz, expertizarea tehnică si 
proiectarea lucrărilor de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă 
pericol public” . 

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

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

Note: 
*) săli de sport scolare cu nivel de practică 

competitională locală, cu teren de handbal si 150 
de locuri în gradene. 

**) săli de educatie fizică scolară. 
 

inforegional 
 

ADR Sud-Est 
http://www.adrse.ro/ 
 
Proiectul VISIBLE 
Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est (ADR SE) 
implementeaza proiectul 
“VISIBLE” - Validarea 
Metodologiei de Evaluare a 
Instruirii Non-Formale, ce se 
deruleaza pe o perioada de 2 
ani intre 1 decembrie 2007- 30 
noiembrie 2009. Proiectul 
“VISIBLE” este finantat in cadrul 
Programului Uniunii Europene 
“Leonardo da Vinci” si este 
implementat de un Consortiu 
format din mai multi parteneri, 
din statele membre ale UE. 
Coordonatorul proiectului este 
Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Marche din Italia –
SVIM, ADR SE fiind singurul 
partener din Romania. 

Principalul obiectiv al 
proiectului il reprezinta 
definirea unei metodologii de 
validare a instruirii non-
formale pentru managerii de 
proiect, in vederea identificarii 
si evaluarii competentelor 
orizontale ale acestora.  

Metodologia de validare a 
invatarii non-formale si procesul 
de aplicare a acesteia vor fi 

prezentate sub forma unui 
manual intitulat “Ghidul 
VISIBLE”. Acest ghid se 
adreseaza, in principal, 
managerilor de resurse umane si 
managerilor de proiect din 
cadrul Agentiilor pentru 
Dezvoltare Regionala sau din 
structuri similare si faciliteaza 
evaluarea nivelului 
competentelor orizontale ale 
unui manager de proiect prin 
obtinerea unui cadru validat la 
nivel European. Prima varianta 
a acestui ghid a fost elaborata si 
discutata cu partenerii 
proiectului, varianta finala 
urmand a fi publicata pe site-ul 
proiectului 
www.visibleproject.eu.  

 
Acest instrument de lucru va 

fi tradus in limba romana, va fi 
disponibil atat pe suport de 
hartie cat si in format 
electronic si va  fi diseminat 
catre un public larg, 

reprezentanti ai grupului tinta 
al proiectului, persoane ce 
activeaza in domeniul 
managementului de proiect. 

Bugetul total al proiectului 
este de 479.249 Euro, din care 
359.437 Euro reprezinta 
finantarea din partea Uniunii 
Europene.  

Persoana de contact: Luiza 
TIGANUS, Manager de proiect,  
Tel. 033-940.10.18, fax 033-
940.10.17, e-mail:  
luiza.tiganus@adrse.ro 

 
ADR Nord-Est 
http://www.adrnordest.ro 
Sedinta CDR Nord-Est 
In data de 03.07.2009 a avut 

loc la Scheia, judetul Suceava, 
sedinta Consiliului pentru 
Dezvoltare Regionala (CDR) 
Nord-Est.  

Hotararile adoptate au fost: 
-Aprobarea modificarii 

organigramei Agentiei pentru 
Dezvoltare Regionala Nord-Est, 
incepand cu data de 01 iulie 
2009  

-Aprobarea modificarii 
Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Comitetului 
Regional de Evaluare Strategica 
si Corelare Nord-Est (CRESC 

http://www.adrse.ro
http://www.visibleproject.eu
mailto:tiganus@adrse.ro
http://www.adrnordest.ro


Nord-Est), incepand cu data de 
03 iulie 2009  

-Aprobarea modificarilor in 
structura nominala a 
Comitetului Regional de 
Evaluare Strategica si Corelare 
Nord-Est (CRESC Nord-Est), 
incepand cu data de 03 iulie 
2009  

Informatii suplimentare 
despre CRESC Nord-Est: 

www.inforegionordest.ro. 

 
 
Conferinta Regionala ‘Solutii 

de finantare pentru proiectele 
POR derulate de catre 
autoritatile publice locale in 
Regiunea Nord-Est’ 

Pentru a veni in sprijinul 
beneficiarilor de finantare care 
implementeaza proiecte prin 
Programul Operational Regional, 
ADR Nord-Est, in parteneriat cu 
UniCredit Tiriac Bank a 
organizat la Scheia, in 2 iulie 
2009, Conferinta Regionala 
‘Solutii de finantare pentru 
proiectele POR derulate de 
catre autoritatile publice locale 
in Regiunea Nord-Est’. 

Evenimentul a venit  in 
intampinarea nevoilor 
administratiei publice locale din 
judetele Botosani, Neamt si 
Suceava, care pot obtine prin 
Programul Operational Regional 
2007-2013 finantari pentru 
dezvoltare urbana, 
infrastructura de transport, 
servicii medicale, sociale si 
infrastructura educationala, 
structuri de sprijinire a 
afacerilor, dar si dezvoltarea 
turismului si s-a bucurat de 
prezenta a 40 de participanti. 

Caracterul practic al 
evenimentului a fost imprimat 
prin participarea UniCredit 

Tiriac Bank, care a prezentat  
cele mai noi solutii financiare 
pentru proiectele derulate de 
autoritatile publice si sustinute 
cu sprijin european. Intelegand 
importanta asigurarii co-
finantarii, dar si a 
disponibilitatilor financiare 
pana la rambursarea 
cheltuielilor, principalele teme 
de interes din prezentare au 
vizat tipurile de facilitati 
adaptate la nevoile actuale ale 
autoritatilor (credit punte, 
credit de investitii, factoring/ 
scontare/ forfetare, credit 
pentru capital de lucru, alte 
tipuri de facilitati), dar si solutii 
bancare oferite in relatia 
autoritati publice – furnizori. 

 
ADR S-V Oltenia 
http://www.adroltenia.ro 
Concurs de angajare 
ADR Sud-Vest Oltenia 

organizeaza concurs in data de 
12.08.2009 pentru ocuparea 
unui post de Coordonator Pol 
de crestere, in cadrul 
Compartimentului Coordonare 
Pol de crestere, pe durata 
nedeterminata.  

Download conditii concurs si 
bibliografie: 

http://www.adroltenia.ro/ne
wro/pagina.php?cod=12 

 
Sedinta CDR SV Oltenia 
In data de 10.07.2009, la 

Hotel Orizont Cozia din  
Calimanesti-Caciulata a avut loc 
sedinta ordinara a membrilor 
CDR SV Oltenia.  

Ordinea de zi a sedintei: 
http://www.adroltenia.ro/ne

wro/pagina.php?cod=12 
 
ADR SUD-Muntenia 
http://www.adrmuntenia.ro 
Întâlnire cu primarii 
În perioada 14 – 24 iulie, ADR 

Sud-Muntenia a participat la 
întâlnirea de lucru cu primarii 
comunelor din judeţul Ialomiţa, 
membre ale Asociaţiei 
Comunelor din România. Acest 
eveniment a avut loc la 
iniţiativa vicepreşedintelui 
Asociaţiei Comunelor din 
România, Lucian Corlau, primar 

al comunei Vlădeni (judeţul 
Ialomiţa). 

 
Sesiune cu Organismele 

Intermediare 
Între 27 – 31 iulie Agenţia a 

organizat o sesiune destinată 
Organismelor Intermediare din 
Sud Muntenia, pentru a promova 
rezultatele implementării 
Programului Operaţional 
Regional în Sud Muntenia, dar şi 
realizarea unui schimb de 
experienţă între Organismele 
Intermediare în implementarea 
Programelor Operaţionale prin 
care se oferă finanţare 
europeană. 

 
Reteaua de informare REGIO 

Sud-Muntenia 
În acest an, în cadrul 

strategiei de comunicare cu 
potenţialii beneficiari, dar şi 
beneficiarii de fonduri europene 
prin REGIO (Programul 
Operaţional Regional), urmând 
exemplul de succes al Reţelei 
Multiplicatorilor de Informaţie 
Europeană înfiinţată în perioada 
pre-aderare de către Delegaţia 
Comisiei Europene la Bucureşti, 
ADR Sud Muntenia a creat 
Reţeaua de informare REGIO 
Sud Muntenia, prin care se 
doreşte dezvoltarea constantă a 
unor relaţii de colaborare şi 
parteneriat cu toate instituţiile 
adecvate, cu scopul de a 
informa constant şi corect toate 
grupurile ţintă asupra 
oportunităţilor de finanţare de 
care pot beneficia prin 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013. Reţeaua REGIO 
include instituţii publice 
(regionale şi locale), organizaţii 
non-guvernamentale, instituţii 
academice şi asociaţii 
profesionale. 

 
Până în prezent au dat curs 

invitaţiei de participare la 

http://www.inforegionordest.ro
http://www.adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/ne
http://www.adroltenia.ro/ne
http://www.adrmuntenia.ro


Reţeaua de informare REGIO 
Sud Muntenia 65 de instituţii 
publice (regionale şi locale), 
organizaţii non-guvernamentale, 
instituţii academice şi asociaţii 
profesionale. Toţi membrii 
Reţelei de informare sunt 
sprijiniţi de către ADR Sud 
Muntenia în activităţile de 
comunicare. Acest sprijin este 
materializat, în măsura în care 
este solicitat, în întâlniri 
regionale, publicaţii, experţi 
care să participe la activităţile 
multiplicatorilor. 

Membrii Reţelei de informare 
REGIO Sud Muntenia au fost 
informaţi despre: stadiul 
implementării Programului 
Operaţional Regional în 
Regiunea Sud Muntenia; 
notificări transmise Agenţiilor 
de către Autoritatea de 
Management pentru Programul 
Operaţional Regional; cataloage 
de finanţare pentru lunile mai şi 
iunie; proiectele ale căror 
contracte de finanţare au fost 
semnate; buletinele informative 
Info Sud Muntenia. 

Pe lângă crearea Reţelei de 
informare REGIO Sud Muntenia, 
Agenţia a făcut o propunere de 
colaborare în acţiunile de 
promovare a Programului 
Operaţional Regional unui 
număr de aproximativ 100 de 
instituţii din regiune: consilii 
judeţene, prefecturi, primării, 
camere de comerţ, inspectorate 
şcolare, direcţii de cultură, 
agenţii pentru protecţia 
mediului, asociaţii patronale 
etc. 

Totodată, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a iniţiat un nou 
parteneriat, cu reprezentanţii 
colegiilor uninominale din 
regiunea Sud Muntenia, membri 
ai Parlamentului României, 
pentru promovarea opor-
tunităţilor de finanţare 
nerambursabilă prin REGIO. 
Astfel, prin acest parteneriat, 
se doreşte dezvoltarea unor 
relaţii de colaborare cu 
parlamentarii de pe raza 
regiunii noastre cu scopul de a 
informa constant şi corect toate 
grupurile ţintă asupra 

oportunităţilor de finanţare de 
care pot beneficia prin REGIO. 

În perioada imediat 
următoare, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia va iniţia o formă de 
parteneriat cu instituţiile 
bancare din regiunea Sud 
Muntenia ce pot veni în sprijinul 
solicitanţilor de finanţare din 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 4 „Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local”, Domeniul 
major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”.  

 
Toţi cei interesaţi să se alăture 

Reţelei de informare REGIO Sud 
Muntenia sau să colaboreze în 
vederea organizării de acţiuni 
comune cu Agenţia sunt rugaţi să 
contacteze Serviciul Comunicare al 
ADR Sud Muntenia, tel.: 
0242/331.769, 0728/026.708, fax: 
0242/313.167; e-mail: 

comunicare@adrmuntenia.ro; 
info.regio@adrmuntenia.ro. 

 
 
Concurs pentru un post de 

expert in cadrul Serviciului 
Comunicare - sediul central 

ADR Sud-Muntenia organizeaza  
in data de 18.08.2009 concurs 
pentru ocuparea unui post de 

expert în cadrul serviciului 
comunicare la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia din 
Municipiul Calarasi, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 1.  

Cerinte obligatorii pentru 
ocuparea postului:  

• Studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalent, in unul 
dintre urmatoarele domenii: 
economic, stiinte politice si 
administrative si stiintele 
comunicarii. Studiile postuni-
versitare reprezinta un avantaj; 

• Experienta in domeniul 
relatiilor publice reprezinta un 
avantaj; 

• Cunostinte bune de limba 
engleza (scris,citit,vorbit); 
cunoasterea unei alte limbi 
straine reprezinta un avantaj; 

• Cunostinte foarte bune de 
operare pe calculator;  

• Capacitatea de a lucra in 
echipa; 

• Capacitate de sinteza; 
• Excelente abilitati de 

comunicare si prezentare. 
Cerinte suplimentare: 
• Posesor permis de 

conducere auto si posibilitatea 
deplasarii în Regiune. 

Dosarele de inscriere se vor 
depune la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia pana la data de 
14.08.2009, ora 14:00.  

Concursul se va desfasura in 
data de 18.08.2009 la sediul 
central al ADR Sud-Muntenia din 
Calarasi, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 1, jud. Calarasi, incepand cu 
ora 10.00. 

Informatii suplimentare se pot 
obtine la sediul ADR Sud-
Muntenia, str.1 Decembrie 
1918, nr. 1, Calarasi, tel. 
0242/331769. Persoane de 
contact: DANIELA TRAIAN- Sef 
Serviciu Comunicare/e-mail: 
comunicare@adrmuntenia.ro si 
IOANA MATU- Sef Birou Resurse 
Umane/e-mail: 
resurseumane@adrmuntenia.ro. 

http://www.adrmuntenia.ro/
documente-l-
documente_utile.html 

 
Concurs pentru un post de 

coordonator al polului de 
creştere Ploieşti 

mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:regio@adrmuntenia.ro
mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


ADR Sud Muntenia organizează  
in data de 10.08.2009 concurs 
pentru ocuparea postului de 
coordonator al polului de 
creştere Ploieşti, în cadrul 
Biroului Coordonator Poli de 
creştere. Concursul se va 
desfăşura la sediul central al 
ADR Sud-Muntenia, din 
Municipiul Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, nr.1. 
Coordonatorul de pol îşi va 
desfăşura activitatea la sediul 
Biroului Judeţean Prahova al 
ADR Sud Muntenia, din 
municipiul Ploieşti.   

Cerinţe obligatorii pentru 
ocuparea postului:  

• Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent, de 
preferinţă  în unul dintre 
următoarele domenii: 
economic, tehnic, urbanism, 
juridic; 

• Cunoştinţe minimale socio-
economice şi geografice 
referitoare la arealul polului de 
creştere; 

• Experienţă minimă(cel puţin 
3 ani) în managementul de 
proiect (participare sau 
coordonare a unor proiecte de 
investiţii publice în 
infrastructură); 

• Experienţă minimă ( cel 
puţin 3 ani ) în lucrul cu 
administraţia publică locală; 

• Experienţă de minim 3 ani 
într-o funcţie de conducere; 

• Abilităţi de negociere şi 
mediere; 

•Spirit de iniţiativă şi 
creativitate; 

• Capacitate de analiză şi 
sinteză, planificare strategică 
(experienţă în elaborarea de 
planuri şi strategii); 

 
• Cunoştinţe de management 

al riscului sau al crizei; 
• Cunoştinţe foarte bune de 

operare pe calculator; 

• Să nu se afle în conflict de 
interese ( de exemplu, să nu fie 
acţionar la societăţi comerciale 
care să deruleze contracte cu 
unităţile administrative din 
cadrul polului). 

Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul central al ADR 
Sud-Muntenia, din Municipiul 
Călăraşi, până la data de 
06.08.2009, ora 17:00.  

Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul ADR Sud-
Muntenia, str.1 Decembrie 
1918, nr. 1, Călăraşi, tel. 
0242/331 769. Persoane de 
contact: VIŞAN MARIANA, 
Director adjunct Organism 
Intermediar/ e-
mail:da.oi@adrmuntenia.ro şi 
MÂŢU IOANA – Şef Birou Resurse 
Umane / e-mail: 
resurseumane@adrmuntenia.ro. 

http://www.adrmuntenia.ro/
evenimente-v-310.html 

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

pe domeniul 4.3. in iulie 2009 
http://www.nord-

vest.ro/Document_Files/4.3.%2
0semnate%20iul09_nyifen.doc 

 
A fost depaşită alocarea 

financiară prin REGIO 
pentru infra-structura de 
educatie 

Incepand cu 31 iulie 2009, nu 
se mai pot depune proiecte in 
Transilvania de Nord pentru 
infrastructura de educatie. In 
acest moment, proiectele 
depuse pe domeniul 3.4. in 
Regiunea Nord-Vest depasesc cu 
50% alocarea financiara 
regionala pentru acest subiect 
de finantare, pe intreaga 
perioada de finantare 2007-
2013. 

Textul instructiunii: 
http://www.nord-

vest.ro/Document_Files/susp3.4
._memfcy.pdf 

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

modernizarea infrastructurii 

serviciilor de sănătate şi 
sociale   

Pe data de 9 iulie ADR Vest a 
organizat, la sediul său din 
Timişoara, 2 seminarii de 
informare şi instruire privind 
domeniile de intervenţie 3.1 
„Reabilitarea /modernizarea / 
echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate” şi 3.2 
„Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor 
sociale” ale POR 2007-2013.      

 
Seminariile s-au adresat 

autorităţilor publice locale din 
judeţele Timiş şi Caraş-Severin 
interesate de realizarea unor 
proiecte care vizează 
reabilitarea / modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriilor din spitale. Şi 
reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor 
sociale. 

Informaţii suplimentare la tel. 
/ fax 0256-491981, 491923, e-
mail office@adrvest.ro. 

 
Concurs pentru postul de Sef 

Birou Coordonare Pol de 
Crestere 

Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Vest scoate la 
concurs, in data de 1 
septembrie 2009, postul de Sef 
Birou Coordonare Pol de 
Crestere. 

Termenul limita pentru 
depunerea dosarelor de concurs 
este 27 august 2009, ora 
16:00. Concursul va avea loc la 
sediul central al ADR Vest din 
Timisoara. Informatii 
suplimentare la secretariatul 
ADR Vest, str. Proclamatia de la 
Timisoara nr. 5, et. I, ap. 22; 
tel./fax: 0256-491 981, 491 923. 
Persoana de contact: Anca 

mailto:oi@adrmuntenia.ro
mailto:resurseumane@adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.nord-vest.ro
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/4.3.%2
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/4.3.%2
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/4.3.%2
http://www.nord-vest.ro/Document_Files/susp3.4
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Gabor, Consultant Resurse 
Umane. 

http://www.adrvest.ro/index
.php?page=articol&aid=870 

 
ADR Centru 
http://www.adrcentru.ro/ 
Concurs pentru postul de 

Coordonator de pol 
ADR Centru, cu sediul in Alba 

Iulia, P-ta Consiliul Europei, 
nr.32 D, Jud. Alba organizeaza 
concurs pentru ocuparea 
postului de Coordonator de Pol 
în cadrul Departamentului 
Coordonare Pol de Crestere 
localizat in Municipiul Brasov. 

Concursul va avea loc în data 
de 17.08.2009 ora 11, la sediul 
Agentiei pentru Dezvoltare 
Regionala Centru din Alba Iulia.  

Termenul - limita pentru 
depunerea candidaturii: 
13.08.2009, ora 14. Dosarele 
se depun la sediul ADR Centru 
din Alba Iulia, Piata Consiliul 
Europei 32D, Alba. Detalii la: 

http://www.adrcentru.ro/Det
aliu.aspx?t=Cariere&eID=640 

 
Semnarea primului contract 

de finantare pe Domeniul 
major de interventie 4.1 

Primul proiect care va 
beneficia de finantare 
nerambursabila prin fondurile 
alocate domeniului major de 
interventie 4.1 al Programului 
Operational Regional se va 
derula in Regiunea Centru. Cu 
un buget de circa 85 milioane 
lei, proiectul „Centru de afaceri 
Sibiu” a fost depus de catre SC 
TRANSCAR INTERNATIONAL. 

http://www.adrcentru.ro/Det
aliu.aspx?t=COMComunicate&eI
D=638 

 
Centura Braşovului, primul 

rezultat concret al accesării 
REGIO 

La doi ani de la lansarea 
Programului Operational 

Regional, in Regiunea Centru a 
fost incheiat, in premiera 
nationala, primul proiect - din 
punctul de vedere al executarii 
lucrarilor. 

Proiectul „Varianta de ocolire 
a Municipiului Brasov – Faza 1” 
a fost aprobat spre finantare 
prin domeniul major de 
interventie 2.1 a Programului 
Operational Regional. Receptia 
lucrarii si darea in folosinta a 
fost facuta in 23.07.2009, in 
prezenta lui Vasile Blaga, 
ministrul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei, a lui George 
Scripcaru, primarul municipiului 
Brasov si a lui Simion Cretu, 
directorul Agentiei pentru 
Dezvoltare Regionala Centru. 

http://www.adrcentru.ro/Det
aliu.aspx?t=COMComunicate&eI
D=637 

 
 
Fonduri REGIO pentru 

imbunatatirea conditiilor de 
trai ale varstnicilor din Sibiu  

Un nou contract de finantare 
nerambursabila, semnat la 
Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Centru prin Programul 
Operational Regional, va finanta 
imbunatatirea conditiilor de 
viata pentru varstnicii care stau 
in Caminul „Dr. Carol Wolff” 
din Sibiu.  

 

Contractul semnat  la data de 
03.07.2009 prevede utilizarea 
unui buget de peste 798 mii lei 
pentru „Cresterea eficientei 
energetice la Caminul pentru 
persoane varstnice „Dr. Carl 
Wolff” din Sibiu, prin izolare 
termica partiala a cladirii si 
modernizarea instalatiei de 
incalzire a apei menajere”.  

http://www.adrcentru.ro/Det
aliu.aspx?t=COMComunicate&eI
D=617 

 
REGIO 2007-2013 după 2 

ani de implementare 
Cu 331 proiecte depuse la 

nivelul Regiunii Centru pentru 
finantare nerambusabila prin 
Programul Operational Regional, 
Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Centru a prezentat, 
in cadrul unei conferinte de 
presa organizata pe 28 iulie 
2009 la Sibiu, rezultatele 
implementarii programului la 
doi ani de la lansare. 

Prin Programul Regio sunt 
alocate Regiunii Centru aproape 
500 milioane euro iar proiectele 
depuse la sediul ADR Centru 
pana la 17 iulie 2009 solicită 
spre finantare nerambusabila 
suma de 616,94 milioane euro. 
Lansat la nivel national in 13 
iulie 2007 la Sibiu, Programul 
Operational Regional a alocat 
celor sase judete din Regiunea 
Centru un procent de 10,9% din 
bugetul total al POR pentru 
intreaga tara, respectiv 483,62 
milioane euro pentru perioada 
2007-2013. 

http://www.adrcentru.ro/Det
aliu.aspx?t=COMComunicate&eI
D=639 

 
ADR Bucureşti-Ilfov 
http://www.adrbi.ro 
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oportunităţi 
 
FINANŢĂRI  
Termene: august – noiembrie 2009 
Program Media: Promovare/Acces pe piata 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 7 august 2009 
Bugetul proiectului Candidaturile/proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unui total de 100 de 

puncte in functie de urmatoarele criterii: 
- Dimensiunea europeana a actiunii: 30 de puncte; 
- Impactul asupra promovarii si circulatiei operelor audiovizuale europene: 30 
de puncte; 
- Calitatea si raportul cost/eficienta al planului de actiune prezentat: 25 de 
puncte; 
- Aspectele inovatoare ale actiunii: 5 puncte; 
- Promovarea operelor audiovizuale din tari europene cu capacitate scazuta de 
productie audiovizuala: 10 puncte. 
Bugetul estimativ total alocat cofinantarii proiectelor se ridica la 1.500.000 
de EUR. Ajutorul financiar din partea Comisiei nu poate depasi 50% din 
costurile totale ale actiunii. 

Obiectivele programului - facilitarea si incurajarea promovarii si circulatiei operelor audiovizuale si 
cinematografice europene in cadrul manifestarilor comerciale, al targurilor 
profesionale si al festivalurilor audiovizuale in Europa si in lume, in masura in 
care aceste evenimente pot juca un rol important in promovarea operelor 
europene si in crearea unei retele de profesionisti; 
- incurajarea crearii unei retele de operatori europeni, prin sustinerea 
actiunilor comune intreprinse pe piata europeana si internationala de catre 
organisme nationale de promovare, publice sau privat 

Solicitanti eligibili Cererea de propuneri se adreseaza societatilor europene ale caror activitati 
contribuie la atingerea obiectivelor programului MEDIA prevazute in decizia 
Consiliului. 
Candidatii trebuie sa fie stabiliti intr-una din tarile urmatoare: 
- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene; 
- tarile care fac parte din AELS si SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 
- Elvetia si Croatia. 

Informatii suplimentare http://ec.europa.eu/information_society/media/promo/markt/forms/index_e
n.htm  

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

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

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

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

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

http://ec.europa.eu/information_society/media/promo/markt/forms/index_e


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program Lumea noastra, familia noastra 
Finantator Western Union Foundation 
Termen limita 28 august 2009 
Conditii de finantare Lumea noastra, familia noastra, este un program global, pe 5 ani, prin care 

Western Union investeste 50 de milioane de dolari pentru imbunatatirea 
situatiei emigrantilor 

Obiectivele programului -  Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului  
- Formarea resurselor umane pentru furnizarea serviciilor de ocupare si 
asistenta, inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale  
- Formarea personalului pentru promovarea unei abordari integratoare privind 
egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile si pentru 
utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si comunicare; 
- Actiuni inovatoare si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de 
organizare si management; 
- Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea 
analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificarilor, activitatilor cu 
grupurile speciale etc. 

Solicitanti eligibili Principalele conditii pe care trebuie sa le indeplineasca un ONG pentru a 
participa la licitatie sunt: 
- sa functioneze de cel putin un an; 
- sa fi derulat programe si sa poata arata rezultate concrete ale 

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


acestora;  
- sa dea dovada de transparenta si sa fi publicat rapoarte anuale; 
- sa poate demonstra ca au derulat programe nediscriminatorii (exemple 
de considerente: varsta, rasa, sex, religie, natie, orientare sexuala etc).  
- sa aiba printre principalii beneficiari ai programelor pe care le 
deruleaza si populatia imigranta sau emigranta. 

Informatii suplimentare  http://foundation.westernunion.com/ourWorld.html  

Program Actiune pregatitoare in domeniul sportului 
Finantator Uniunea Europeana 
Termen limita 31 august 2009 
Obiectivele programului Sa pregateasca viitoarele actiuni ale UE in acest domeniu pe baza prioritatilor 

stabilite in cartea alba privind sportul. 

Solicitanti eligibili - organisme publice; 
- organizatii ale societatii civile. 
In plus, pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 
- sa aiba sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene 
(Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, 
Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Tarile de Jos, Ungaria); 
- sa aiba statut juridic. 

Conditii de finantare Bugetul disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 4.000.000 EUR. 
Cofinantarea UE va fi asigurata pana la maximum 80% din costurile totale. 
Cofinantarea externa poate fi alcatuita partial din contributii in natura.  
Proiectele trebuie sa inceapa intre 1 decembrie 2009 si 31 martie 2010 si sa se 
incheie cel mai tarziu la 31 martie 2011. 

Informatii suplimentare http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc743_en.htm  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizarea unor imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului 

http://foundation.westernunion.com/ourWorld.html
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc743_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
http://www.stiriong.ro/documente/422.doc


de politici publice. 
Dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor publice, capacitatea de a 
realiza o mai buna reglementare si planificare strategica, precum si aceea de a 
dezvolta parteneriatele inter-institutionale. 

Solicitanti eligibili 
 

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

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

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

Program “Coordonarea pan-europeană a metodelor de 
integrare a romilor”/ “Pan-European Coordination of 
Integration Methods for the Roma” 

Finantator Comisia Europeană, prin DG Politică Regională şi Parlamentul European 

Termen limita 25 septembrie 2009 
Bugetul 4,5 milioane EURO 
Obiectivele Educaţie şi îngrijire primară, auto-angajare şi microcreditare, informare şi 

conştientizare.  
Solicitanti eligibili Vezi Ghidul aplicantului 

Activitati eligibile Vezi Ghidul aplicantului 
Informatii suplimentare Informaţii privind procedura, împreună cu Ghidul Aplicantului, sunt disponibile 

la: http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/proposition_en.htm 
 

Program EIBURS, programul BEI de finantare a cercetarii 
universitare (the EIB University Research Sponsorship 
Programme) – Acţiunea “Cercetare universitară” 

Finantator Banca Europeana de Investitii 
Termen limita 30 septembrie 2009 

http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/proposition_en.htm


Bugetul Pâna la 100 000 EUR pe an pe o perioada de trei ani 
Obiectivele A. Dezvoltarea serviciilor publice electronice în Europa 

B. Evaluarea financiara si economica a impactului asupra mediului 
Solicitanti eligibili Facultăţi şi centre de cercetare universitare 
Activitati eligibile Cercetare, organizarea de cursuri si seminarii, reuniuni, difuzarea rezultatelor  
Informatii suplimentare EIBURS ofera subventii centrelor de cercetare universitare implicate în subiecte 

si teme de cercetare de interes major pentru banca. 
Finantarile BEI, de pâna la 100 000 EUR pe an pe o perioada de trei ani, sunt 
acordate, printr-o procedura de selectie, facultatilor sau centrelor de 
cercetare interesate asociate universitatilor din Uniunea Europeana, din statele 
în curs de aderare sau din statele aderente, care au o competenta recunoscuta 
în domeniile selectate de catre BEI, pentru ca acestea sa-si poata extinde 
activitatile în aceste domenii. 
Propunerea câstigatoare va atrage dupa sine desfasurarea unor activitati 
variate (cercetare, organizarea de cursuri si seminarii, reuniuni, difuzarea 
rezultatelor etc.), care vor face obiectul unui acord contractual cu banca. 
 
Pentru anul universitar 2009-2010, în cadrul programului EIBURS au fost 
selectate doua noi directii de cercetare: 
 
A. Dezvoltarea serviciilor publice electronice în Europa 
Atât Strategia de la Lisabona reînnoita, cât si Planul european de redresare 
economica identifica extinderea universala la nivel european a infrastructurii 
de acces în banda larga de mare viteza ca o cerinta esentiala pentru 
accelerarea difuzarii aplicatiilor de servicii electronice care maresc 
productivitatea.  
Întrucât stimulentele de piata ar putea fi insuficiente la început pentru 
lansarea acestor aplicatii, se estimeaza ca sectorul public va juca un rol central 
în stimularea cererii pentru aplicatii, în vederea justificarii economice a 
realizarii acestei infrastructuri. În acelasi timp, sectorul public ar putea 
beneficia de pe urma cresterii semnificative a productivitatii, prin 
eficientizarea serviciilor existente sau prin dezvoltarea unora noi. În 
consecinta, acesta ar putea sa investeasca în reteaua de infrastructura 
necesara (având în vedere caracterul de bun public al acesteia si necesitatea 
accesului liber) si sa specifice tipurile de servicii pe care ar urma sa le 
deserveasca infrastructura (abordare bazata pe rezultate). 
 
Programul de cercetare ar trebui sa evalueze potentialul de punere în practica 
a diferitelor tipuri de servicii electronice (de exemplu, e-guvernare, e-
sanatate, e-învatare), identificând rolurile sectoarelor privat si public, precum 
si cele mai eficiente moduri de furnizare (în special în contextul unor 
parteneriate public-private) . 
Acesta ar trebui sa tina seama de noile actiuni ale UE, precum initiativa privind 
pietele-pilot si achizitiile înainte de comercializare, care urmaresc sa permita 
sectorului public sa preia conducerea în încurajarea aparitiei unor piete noi. 
Programul de cercetare ar trebui sa reflecte si interesul public pentru 
dezvoltarea initiativelor orientate spre cerere, bazate pe aplicatii TIC în alte 
sectoare, precum transporturile si, în special, energia, unde TIC poate juca un 
rol important în cresterea eficientei energetice. 
 
Proiectul poate cuprinde orice activitate suplimentara de cercetare pe care 
centrul universitar doreste sa o întreprinda în baza finantarii acordate, precum 
(i) organizarea de cursuri si seminarii, (ii) realizarea de baze de date si anchete 
si (iii) studii de caz aprofundate. 
 
B. Evaluarea financiara si economica a impactului asupra mediului 
Evaluarea financiara si economica a mediului si a implicatiilor acestuia pentru 
bunastarea oamenilor este deosebit de importanta în cadrul subiectelor 
interdependente privind schimbarile climatice si biodiversitatea, care se 
estimeaza ca vor deveni probleme globale majore în secolul XXI. 
Schimbarile climatice sunt deja prezente: planeta se afla într-un proces de 
încalzire, cu toate schimbarile asociate, fapt care sporeste amenintarile 
actuale la adresa ecosistemelor si a biodiversitatii. 
Sunt amenintate în special ecosisteme precum padurile, zonele umede si zonele 
costiere, pe fondul distrugerii si fragmentarii continue a habitatelor. Prin 
urmare, sunt amenintate si diverse servicii ecosistemice, precum combaterea 



inundatiilor, polenizarea, conservarea solurilor sanatoase si sechestrarea 
carbonului. Mentinerea serviciilor furnizate de ecosisteme presupune asigurarea 
functionalitatii pe termen lung a acestora. Ecosistemele sanatoase sunt mai 
rezistente la impactul exercitat de schimbarile climatice si la variabilitatea 
conditiilor meteorologice. 
În acest context, pe baza descoperirilor stiintifice si a dovezilor empirice 
existente, BEI solicita propuneri de cercetare în unul sau în ambele domenii 
asociate mentionate mai jos: 
Costurile si beneficiile protejarii ecosistemelor în contextul schimbarilor 
climatice, recunoscând necesitatea abordarii amenintarilor existente în 
vederea cresterii rezistentei la impactul exercitat de schimbarile climatice si 
rolul jucat de ecosistemele sanatoase (precum si valoarea acestora), atât în 
ceea ce priveste atenuarea schimbarilor climatice, cât si în ceea ce priveste 
adaptarea la schimbarile climatice; 
Utilizarea unor abordari bazate pe piata în vederea protejarii si îmbunatatirii 
serviciilor ecosistemice, pe baza experientei privind piata carbonului. 
Termenul de prezentare a propunerilor este 30 septembrie 2009. 
Propunerile depuse dupa acest termen nu vor fi luate în considerare. 
Propunerile se vor trimite pe adresa: 
EIB-Universities Research Action 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L 2950 Luxembourg 
To the attention of Ms. Luisa Ferreira, Co-ordinator. 
Pentru informatii mai detaliate cu privire la procesul de selectie 
EIBURS si celelalte programe si mecanisme, vizitati 
http://www.eib.org/universities 
 

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

pentru coordonarea activitatilor si facilitarii transferului de cunostinte. 

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

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

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

 
 
 
GHID DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 
PRACTICAL GUIDE TO EU FUNDING OPPORTUNITIES FOR RESEARCH AND INNOVATION 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev2_en.pdf 
 

http://www.eib.org/universities
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2009/propos
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:132:0010:00
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev2_en.pdf


Oportunităţi de promovare pentru ONG 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) vă invită să vă 

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

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

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

 

angajare la mdrl 
 

Concursuri la MDRL 
Directia Generala Lucrari Publice 
1 post temporar vacant de consilier pentru 

afaceri europene 
Concurs: 7 si 10 august 2009, orele 9.30, 

respectiv 14.00, la sediul din str. Apolodor nr. 
17 Latura Nord, sector 5. 

 
 
Conditii generale pentru ocuparea postului: 
- sa fie cetateni romani, care nu au suferit vreo 

condamnare pentru fapte ce i-ar face 
incompatibili cu functia pentru care candideaza;  
- sa fie absolventi de institutii de invatamant 
superior din tara si/sau din strainatate, cu 
diplome acordate ori echivalate, in conditiile 
legii, pentru specializari in domeniile care fac 
obiectul procesului de integrare in Uniunea 
Europeana;  
- sa posede bune cunostinte de operare PC, in 
special de utilizare a programelor incluse in 
pachetul Microsoft Office, precum si cunostinte 
vizand navigarea pe Internet.  
Conditii specifice: 

- studii universitare de licenta absolvite cu 
diploma sau studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in 
domeniul stiintelor ingineresti;  
- experienta in domeniul lucrarilor publice 
constituie un avantaj;  
- aptitudini necesare: capacitate de analiza si 
sinteza, adaptabilitate, corectitudine, abilitati 
pentru lucrul in echipa, abilitati de comunicare 
verbala si scrisa, preocupari de perfectionare 
profesionala, disponibilitate pentru desfasurarea 
de activitati in program prelungit. 
 
Concursul va consta in: 
a) verificarea dosarelor de inscriere; 
b)  proba scrisa care consta in verificarea 
cunostintelor profesionale; 
c) interviu. 
In vederea participarii la concurs candidatii vor 
depune documentele pana la data de 6 august 
2009, orele 12.00, la Directia Resurse Umane a 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si  Locuintei. 
Proba scrisa se va sustine in data de 7 august 
2009, incepand cu orele 9.30. Accesul 
candidatilor in sali se va face intre orele 8.30 - 
9.00. 
Interviul se va sustine in data de 10 august 2009, 
incepand cu orele 14.00. 
Formularul de inscriere poate fi descarcat de la 
urmatoarea adresa  
http://www.mie.ro/fisiere_atasate/formular.pdf  
Bibliografia  
http://www.mdrl.ro/fisiere_atasate/tematica_7_10.pd
f  
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 
037211.14.08 
037211.16.28. 

 

http://www.stiriong.ro
http://www.stiriong.ro/pagini/inregistrare.php
http://www.stiriong.ro/pagini/finantari.php
http://www.mie.ro/fisiere_atasate/formular.pdf
http://www.mdrl.ro/fisiere_atasate/tematica_7_10.pd


burse, stagii de practică, conferinţe 
 

Apel pentru descrieri de proiecte 
privind Impactul educaţiei culturale 
şi pentru cetăţenie asupra coeziunii 
sociale - http://www.nece.eu 

Scop  
Reţeaua NECE (Networking European Citizenship 

Education) lansează un apel pentru de proiecte ce 
urmează a fi prezentate la Conferinţa NECE din acest 
an, cu tema "Impactul educaţiei culturale şi pentru 
cetăţenie asupra  coeziunii sociale ", care se va 
desfăşura la Vilnius, Lituania Între 3 - 5 decembrie 
2009. Căutăm exemple inovatoare confirmate pentru 
modele de lucru, concepte şi proiecte, precum si noi 
materiale didactice pentru predarea educaţiei 
culturale şi pentru cetăţenie, în scopul consolidării 
coeziunii sociale.  

De exemplu: 
• Proiecte / modele care reunesc oameni de diferite 

formaţii pentru a aborda în comun un subiect sau o 
politică socială (de exemplu, persoane din diferite 
medii religioase, sociale, etnice, regionale, sau oameni 
din generaţii diferite).  

• Proiecte / strategii pentru prevenirea sau 
combaterea extremismului, fundamentalismului, 
rasismului, antisemitismului, discriminării şi a 
xenofobiei.  

• Proiecte / strategii care să permită grupurilor 
marginale, precum şi cursanţilor greu accesibili  sa 
participe la viaţa socială şi politică.  

• Proiecte care se axează pe consolidarea coeziunii 
sociale în Europa prin răspândirea drepturilor şi a 
valorilor universale, a cunoştinţelor şi competenţelor.  

• Proiecte care să implementeze creativitatea în 
educaţie, cu scopul de a combate excluderea socială.  

Criterii de eligibilitate  
Pot depune proiecte atât organismele publice, cât şi 

organizaţiile societăţii civile  - ONG-uri, fundaţii şi 
instituţii, multiplicatori din şcoli şi din învăţământul 
extraşcolar pentru tineri şi adulţi, precum şi 
universităţi, proiecte zonale, artişti şi centre culturale 
din Europa care desfăşoară/au desfăşurat proiecte sau 
publică /au publicat materiale didactice sau 
educaţionale referitoare la educaţia pentru cetăţenie. 
Se pot depune atât proiecte care sunt în stadiu 
incipient, cât şi proiecte care sunt în desfăşurare. 

Criterii de selecţie  
În afară de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, 

proiectele trebuie:  
- să nu fie mai vechi de doi ani,  
- descrierea lor să reliefeze mediul specific naţional, 

social şi economic al grupurilor-ţintă,  
- să descrie modul în care transformările economice 

sunt o provocare pentru principiul egalităţii de şanse şi 
participarea în contextele naţionale corespunzătoare, 

- să facă o descriere a metodelor de măsurare a 
acţiunilor şi  

- să dovedească viabilitatea proiectului pentru 
domeniul educaţiei pentru cetăţenie.  

În special vor fi puternic sprijinite proiectele care 
lucrează cu persoane defavorizate din punct de vedere 
educaţional. 

Atribuire 

Conducătorilor de proiect ale celor mai remarcabile 
proiecte li se va oferi posibilitatea de a-şi prezenta 
proiectul într-unul din atelierele ce vor avea loc la 
conferinţa NECE de la Vilnius, Lituania. Limba 
conferinţei va fi limba engleză. Nu se va asigura 
traducere.  

Procesul de selectare a proiectelor se va desfăşura 
până la 25 septembrie 2009. Participanţii câştigători 
vor fi informaţi în scris, la scurt timp după aceea, şi, 
obligatoriu, li se va trimite o invitaţie la conferinţă. 
Organizatorii vor asigura costuri de transport pentru o 
persoană pe proiect / organizaţie. Toţi candidaţii sunt 
invitaţi să participe şi să-şi prezinte proiectul în timpul 
conferinţei.  

 
Reguli de participare  
Cererile se fac exclusiv prin intermediul formularul 

de participare ataşat. Se cer şi alte materiale, cum ar 
fi documentaţie, pliante şi broşuri. Descrierea 
proiectului trebuie să menţioneze clar principalele 
caracteristici metodice, didactice şi / sau artistice şi să 
explice valoarea educaţională inovatoare a acţiunilor, 
precum şi modul în care acestea promovează coeziunea 
socială.  

Cererea trebuie să fie prezentată până la 30 august 
2009.  

Formularul de cerere poate fi transmis prin e-mail, 
fax sau poştă la:  

lab concepts GmbH  
Am Hofgarten 18  
53113 Bonn / Germania  
Fax: 0049 (0) 228 2498111  
E-Mail: baschant@lab-concepts.de  
Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să o 

contactaţi pe Anita Baschant la:  
+ (49) (0) 228 24 98 115  
 
Formular de cerere  
Vă rugăm să trimiteţi cererea până la 30 august 

2009 la:  
lab concepts GmbH, Am Hofgarten 18, D-53113 

Bonn, Germany. 
Puteţi, de asemenea, să trimiteţi formularul prin e-

mail la:  
baschant@lab-concepts.de  
sau prin fax la: 49 (0) 228 24 98 111.  

1) Denumirea proiectului:  
2) Ce subiecte tratează proiectul? 
3) Faceţi o descriere generală a proiectului 

dumneavoastră (1 până la max. 3 pagini):  

http://www.nece.eu
mailto:baschant@lab-concepts.de
mailto:baschant@lab-concepts.de


1.1 Date generale ale proiectului:  
1.2 Grupurile ţintă ale proiectului:  
1.3 Obiectivele proiectului:  
1.4 Durata proiectului şi pregătiri:  
1.5 Rezultatele proiectului:  
1.6 Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a 
conţinutului, acţiunilor şi metodelor proiectului:  
4) Vă rugăm să ne spuneţi, sub formă de schiţă, ce 
este inovator în proiect, şi ce impact va avea/are 
asupra educaţiei şi coeziunii sociale.  
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii 
suplimentare:  
5) Proiectul este / a fost lansat în:  
Învăţământ şcolar / formal [ ]  
Învăţământ extracuricular [ ]  
Învăţământ cultural pentru tineret [ ]  
Învăţământ extracuricular pentru adulţi [ ]  
Pentru multiplicatori [ ]  
Alţii [ ] (Vă rugăm să specificaţi)  
6) Grupurile ţintă (se pot bifa mai multe opţiuni)  
Tineret [ ]  
Elevi [ ]  
Profesori [ ]  
Cetăţeni [ ]  
Migranţi [ ]  
Persoane în vârstă [ ]  
Alţii [ ] (Vă rugăm să specificaţi)  

7) Formatul proiectului (se pot bifa mai multe 
opţiuni)  
Eveniment / Pregătire [ ]  
Peer Education (Educaţie între indivizi aflaţi în aceeaşi 
situaţie) [ ]  
Simulare / Interpretare de roluri [ ]  
CD / Internet / Web [ ]  
Expozitie [ ]  
Teatru [ ]  
Ateliere de lucru [ ]  
Excursie [ ]  
Film [ ]  
Concurenţă [ ]  
Brosura / Pliant [ ]  
Altele [ ]  
(Vă rugăm să specificaţi)  
8) Informaţii suplimentare despre proiect  
Proiectul ....  
.. este in curs de planificare [ ]  
.. este în curs de realizare [ ]  
.. a fost deja realizat [ ]  
(Vă rugăm să precizaţi anul realizării)  
A primit proiectul sprijin de la o persoană sau o 
organizaţie?  
Da. Proiectul este / a fost susţinut de:  
Nu [ ]  
A fost proiectul premiat?  
Dacă da, de către cine?  
Nu [ ]  
Proiectul a fost / este în curs de evaluare.  
Nu [ ]  
Da [ ]  
Dacă da, există rezultate până acum? Vă rugăm 
descrieţi-le:  
Numele şi calificările managerului de proiect:  
Cine va introduce proiectul?  
9) Aria proiectului  
Regională [ ]  
Naţională [ ]  
Internaţională [ ]  

10) Partener/i de cooperare  
1.  
2.  
3.  
11) Datele dumneavoastră de contact:  
Numele organizaţiei:  
Numele persoanei de contact:  
E-Mail:  
Adresa:  
Telefon:  
Web:  

 
 
Stagii la Şcoala Naţională de 

Administraţie (ÉNA – Paris) 
Apelul pentru primirea candidaturilor pentru 

participarea în semestrul al doilea al anului 2009, 
la Ciclurile internationale specializate în 
administratie publică (CISAP) este lansat; 
candidaturile cetăţenilor români vor trebui depuse 
cel mai târziu miercuri 12 august 2009 la 
Ambasada Franţei în România (vezi coordonatele 
menţionate mai jos). Dosarele de candidatură 
transmise pe cale electronică nu vor fi luate în 
considerare. 

Prezentarea Ciclurilor internaţionale 
specializate în administraţie publică pentru care 
este posibilă suportarea cheltuielilor de către 
Ambasada Franţei : 

CISAP-urile sunt stagii de două săptămâni sau de 
o lună organizate la Paris pentru străini -
profesionisti din administraţia publică, cu scopul 
de a face o comparaţe a experienţelor 
participanţilor (funcţionari sau persoane ce 
lucrează în domeniu, cu o experienţă de cel puţin 
3 ani) si de a beneficia de o perspectivă 
comparată a viziunii franceze, europene si 
internaţionale despre subiectul pe care îl 
tratează. 

·  Condiţii de acces : experienţă profesională în 
sectorul public (sau echivalent) de minim 3 ani si 
recomandare din partea instituţiei; vârsta sub 45 
de ani ; titular al unei diplome de licenţă sau a 
unei diplome echivalente care să ateste absolvirea 
a cel puţin patru ani de studii superioare. 

·  Stagii propuse (toate stagiile sunt organizate 
la Paris) 

o 14 septembrie - 9 octombrie 2009 : 
protecţia drepturilor omului (ciclu internaţional 
specializat care se adresează persoanelor ce se 
ocupă de protecţia drepturilor omului în afara 
României, în cadrul unor proiecte de cooperare 
pentru ţările în tranziţie postcomunistă sau pentru 
ţările din Sudul Europei). 

o 21 septembrie - 2 octombrie 2009 : 
activitate guvernamentală si coordonare 
interministerială. 

o 21 septembrie – 2 octombrie 2009 : 
gestionarea marilor aglomeraţii urbane. 



o 16 noiembrie – 11 decembrie 2009 : 
gestiunea resurselor umane si managementul în 
funcţia publică. 

o 30 noiembrie – 11 decembrie 2009 : rolul 
Statului în strategia si proiectarea economică. 

 
Proceduri de selecţie si informaţii 

suplimentare: dosarele de candidatură, cu o 
scrisoare de motivaţie si orice alt document care 
să permită o mai bună evaluare a candidaturii, vor 
trebui trimise cel târziu până miercuri 12 august 
2009 la Ambasada Franţei în România. Selecţia 
candidaţilor se va face de către Scoala naţională 
de administraţie (ENA), după opinia formulată de 
Ambasada Franţei (în funcţie de interesul fiecărei 
candidaturi si de numărul de locuri destinat 
cetăţenilor români). 

Depunerea dosarelor si informaţii suplimentare:  
Dl. Jean-Baptiste CUZIN 
Atasat pe cooperare tehnică/consilier de cooperare si 

acţiune culturală adjunct (jean-
baptiste.cuzin@diplomatie.gouv.fr ; tel. : 021 / 208 98 
52 sau 36). 

Ambasada Franţei în România 
Serviciul de cooperare si acţiune culturală 
Str. Emile Zola nr. 6, 011 847 BUCURESTI (sector 1) 
Susţinerea financiară a scolarizării : candidaţii 

selecţionaţi pentru această formare vor putea 
beneficia de o bursă din partea Guvernului 
francez, prin Ambasada Franţei în România pentru 
acoperirea cheltuielilor de scolarizare si de sedere 
în Franţa. Cheltuielile de transport din România la 
Paris vor fi suportate de către candidaţi sau de 
către angajatorii acestora. 

Informaţii suplimentare despre Ciclurile 
internationale de administraţie publică ale ENA 
pot fi obtinute pe site-ul Scolii Nationale de 
administratie (http://www.ena.fr, selectaţi « 
cycles internationaux » în pagina home). 

 
 
Stagii la Mediatorul european, 

termen 31 august 
Mediatorul European ofera stagii care dureaza in 

mod normal 4 luni si pot fi prelungite pana la 
maximum 11 luni. 

Stagiarilor li se solicita sa lucreze sub 
supravegherea directa a unui jurist. In mod 
normal, acestia trebuie sa se ocupe de investigatii 
sau de plangeri, sa faca munca de documentare 
pentru mediator sau ambele lucruri. 

Data limita pentru inscriere: 31 august 2009 
(pentru stagiile care incep de la 1 ianuarie 2010) 

Formularele de candidatura pot fi descarcate de 
la: 

http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/tr
ainee/en/rules.htm 

 
 
STEPdoc 2009 –bursă de mobilitate 

pentru tineri realizatori români 
Fundaţia Raţiu anunţă lansarea celei de-a treia 

ediţii a programului STEPdoc. Programul îşi 
propune să îmbunătăţească statutul minor atribuit 
documentarului în cultura cinematografică 
românească şi să confere acestuia un rol public şi 
un potenţial pentru inovaţie estetică.  

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

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

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

- Scrisoare de intenţie, 
- Curriculum vitae şi filmografia candidatului 

(max. 1 pagină fiecare), 
- Atunci când este posibil, dovada realizării unei 

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

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

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

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

de 15 septembrie 2009, data postei,  la adresa 
următoare: 

Nicolae Ratiu  
Chairman  
The Ratiu Foundation  
Manchester Square  
18 Fitzhardinge Street  
London W1H 6EQ, England, UK 
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina de 

Internet www.ratiufamilyfoundation.com 
 

mailto:cuzin@diplomatie.gouv.fr
http://www.ena.fr
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/tr
http://www.ratiufamilyfoundation.com


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 
 
Pawel Samecki - desemnat comisar 

pentru politica regională 
Pe data de 4 iulie 2009, în urma demisiei d-nei  

Danuta Hübner, care a fost aleasă în Parlamentul 
european, dl. Pawel 
Samecki a fost 
desemnat membru al 
Comisiei Europene, 
responsabil cu 
politica regională, de 
către Guvernul 
Poloniei şi cu acordul 
Preşedintelui 
Comisiei Europene, 
José Manuel Barroso.  

Pawel Samecki s-a 
născut pe 12 martie 
1958, este căsătorit 
şi are doi copii. Din 
2004 este membru al 
Consiliului de 
Administraţie al 
Băncii Naţionale a Poloniei. Între 2002 şi 2003 a  
fost coordonatorul unui proiect de cercetare la 
Centrul European de la Natolin, în Varşovia. Din 
1998 până în 2002 a condus Comitetul pentru 
Integrare Europeană iar între 1997 şi 1998 a fost 
ministru de finanţe. Şi-a susţinut doctoratul  la 
Universitatea din Lodz. 

 

Comisia Europeană acordă României 
1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea 
balanţei de plăţi 

Luni 27 iulie Comisia Europeană a virat în 
favoarea României prima tranşă, de 1,5 miliarde de 
euro, din împrumutul pentru balanţa de plăţi 
acordat de Uniunea Europeană. Împrumutul este 
acordat pentru a sprijini implementarea unor 
programe de reformă fiscală, financiară şi 
structurală, devenite necesare în condiţiile crizei 
economice mondiale.  

În cazul României, suma de 1,5 miliarde de euro 
acordată luni reprezintă prima tranşă dintr-un 
împrumut de 5 miliarde de euro aprobat de UE în 
luna mai. O a doua tranşă, în valoare de 1 miliard 
de euro, este prevăzută pentru ultimul trimestru al 
acestui an, tot sub rezerva întrunirii condiţiilor, 
urmând ca restul împrumutului să fie acordat în trei 
tranşe în 2010 şi primul trimestru din 2011. 

Asistenţa financiară pe termen mediu are menirea 
de a permite statelor UE care nu au adoptat 
moneda euro să facă faţă problemelor sau 
presiunilor de lichiditate. Ea este condiţionată de 
implementarea unor programe de reformă 
economică de către statele vizate şi de 
îmbunătăţirea competitivităţii pentru a spori 
soliditatea şi sustenabilitatea economiei. Asistenţa 
se acordă de regulă conjugat cu Fondul Monetar 
Internaţional şi cu alte instituţii (Banca Mondială, 
Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), uneori şi cu 
state individuale. 

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


La propunerea Comisiei, Consiliul a aprobat, de la 
sfârşitul anului trecut, împrumuturi pentru balanţa 
de plăţi în valoare totală de 14,6 miliarde de euro, 
din care 6,5 miliarde de euro pentru Ungaria. După 
operaţiunile de luni 27 iulie, sumele vărsate 
începând din decembrie se ridică la 9,6 miliarde de 
euro. Consiliul a hotărât în luna mai să majoreze 
plafonul instrumentului de asistenţă financiară 
pentru balanţa de plăţi până la 50 de miliarde de 
euro. 

Împrumutul este de tip back-to-back, fiind 
acordat în aceleaşi condiţii (rata dobânzii şi 
scadenţă) în care este obţinut de Comisia 
Europeană. 

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

 
Comisia Europeană propune 

simplificarea administrării fondurilor 
europene pentru a ajuta regiunile să 
contracareze efectele crizei 
economice  

Comisia Europeană a prezentat pe 22 iulie noi 
măsuri vizând simplificarea anumitor reguli de 
administrare a politicii de coeziune. În contextul 
actualei crize economice, obiectivul acestei acţiuni 
este de a sprijini economia europeană, 
îmbunătăţind condiţiile pentru lansarea unui număr 
sporit de proiecte destinate regiunilor. În cadrul 
măsurilor „anti-criză”, Comisia va putea rambursa 
100% din costurile declarate de statele membre 
pentru proiectele finanţate din Fondul social 
european (FSE) în 2009 şi în 2010.  

Comisarul pentru politică regională, Pawel 
Samecki, a declarat: „Aceste noi măsuri vizează 
sprijinirea regiunilor Europei, pentru a le ajuta să-
şi revină mai repede. Trebuie să facem faţă 
situaţiei actuale, continuând pe termen lung 
accelerarea punerii în aplicare a politicii noastre 
ş�i facilitarea administrării fondurilor”. 

Comisarul european pentru ocuparea forţei de 
muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse, 
Vladimír Špidla, responsabil de Fondul Social 
European (FSE), a adăugat: „Având în vedere 
creşterea rapidă a şomajului în Europa într-un 
moment în care bugetele statelor sunt strâmtorate, 
statele membre trebuie să fie în măsură să 
utilizeze din plin FSE. O rambursare totală în 
cadrul FSE este, prin urmare, de o importanţă 
crucială pentru sprijinirea cetăţenilor în timpuri de 
criză economică. Aceste măsuri excepţionale 
reprezintă expresia solidarităţii europene cu cei 
care sunt cel mai vulnerabili”. 

Modificările anunţate vizează facilitarea punerii în 
aplicare a 455 de programe din sfera politicii de 
coeziune prevăzute pentru 2007-2103, reprezentând 
investiţii totale de 347 de miliarde de EUR, adică 
peste o treime din bugetul comunitar. Obiectivul 
este de a accelera fluxul investiţiilor dirijate în 
principal spre cei care realizează proiecte şi spre 

cetăţenii cei mai afectaţi de criză din regiunile 
Europei. 

De asemenea, trebuie ţinut cont de impactul 
crizei asupra finanţelor publice ale statelor şi 
regiunilor, care întâmpină dificultăţi în co-
finanţarea investiţiilor europene. Mai exact, 
Comisia observă un demaraj lent al marilor proiecte 
de infrastructură. 

Modificările introduse clarifică anumite norme şi 
simplifică administrarea de zi cu zi a fondurilor 
europene. Iată un rezumat al principalelor măsuri: 

 În 2009 şi în 2010, în cadrul măsurilor „anti-
criză”, Comisia va putea rambursa, la cererea 
statelor membre, 100% din costurile publice 
declarate de acestea, destinate proiectelor 
finanţate din FSE. Concret, statelor membre nu li 
se va solicita să contribuie cu o co-finanţare 
naţională, ceea ce va permite accelerarea realizării 
proiectelor de susţinere a ocupării forţei de muncă. 
Această opţiune nu repune în discuţie repartizarea 
fondurilor între statele membre, nici valoarea 
totală a fondurilor şi nici nu obligă statele membre 
să contribuie cu o co-finanţare ulterioară. 

 Comisia propune constituirea unei singure 
categorii de „proiect major”. Anterior, Comisia 
aproba toate proiectele al căror cost total depăşea 
25 de milioane de EUR în cazul celor destinate 
mediului şi 50 de milioane de EUR în cazul celor 
destinate altor sectoare. De acum înainte, pragul 
de aprobare se fixează la 50 de milioane de EUR 
pentru toate domeniile. Ca urmare, proiectele 
referitoare la mediul înconjurător de anvergură mai 
mică vor putea fi demarate mai rapid. 

 
 Normele aferente proiectelor „generatoare de 

venituri” (de exemplu, autostrăzile cu plată sau 
proiectele care implică închirierea sau vânzarea de 
terenuri) sunt de asemenea simplificate, în vederea 
reducerii sarcinilor administrative care revin 
statelor membre.  

 Programele din sfera politicii de coeziune vor 
putea fi revizuite de către statele membre într-o 
manieră mai simplă, pentru a se putea ţine cont de 
noile realităţi. Pe de altă parte, anumite dispoziţii 
privind obligaţia de a menţine investiţiile pe o 
durată de cinci ani nu vor fi aplicabile societăţilor 
comerciale falimentare. 

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


 Investiţiile în sectoarele aferente eficienţei 
energetice şi utilizării energiilor regenerabile la 
nivelul locuinţelor vor fi încurajate, datorită 
importantului lor potenţial de a genera creştere şi 
locuri de muncă.  

 Comisia propune o modificare care vizează 
creşterea flexibilităţii normelor de dezangajare. De 
exemplu, alocarea financiară destinată unui 
proiect major va fi protejată în principiu de 
îndată ce statul membru trimite Comisiei 
proiectul. În prezent, alocările nu sunt protejate 
decât atunci când Comisia aprobă proiectul. 

 FEDER va putea susţine activităţile de renovare 
sau de construire de locuinţe în favoarea 
comunităţilor care se confruntă cu excluziunea 
socială, în special cele ale romilor, atât în zone 
rurale, cât şi în zone urbane. Anterior, construirea 
de locuinţe nu era eligibilă în vederea finanţării din 
FEDER şi doar locuinţele din zonele urbane puteau 
face obiectul renovărilor. 

Statele membre şi Parlamentul European s-au 
exprimat în favoarea simplificării administrării 
politicii de coeziune, în special în contextul crizei 
economice. Ele urmează să se pronunţe cu privire la 
măsurile prezentate.  

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

eference=IP/09/1175&format=HTML&aged=0&langu
age=RO&guiLanguage=fr 

În cadrul planului european de relansare 
economică, numeroase alte iniţiative au fost luate 
de la începutul crizei economice: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recov
ery/ 

Uniunea Europeană abordează şi dimensiunea 
socială a crizei economice:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&c
atId=736 

 
 
72% dintre europeni au mari aşteptări 

în ceea ce priveşte rolul UE în 
ameliorarea şomajului 

Conform sondajului dat publicităţii pe 24 iulie, 
61% dintre europeni consideră că sunt de aşteptat şi 
alte efecte ale crizei economice asupra locurilor de 

muncă. O treime dintre cei care lucrează sunt 
„foarte îngrijoraţi” că şi-ar putea pierde locurile de 
muncă din cauza crizei, dar 72% consideră că 
Uniunea Europeană are un impact pozitiv în crearea 
de noi posibilităţi de locuri de muncă şi în 
combaterea şomajului şi o treime cunosc Fondul 
Social European - principalul instrument al UE 
pentru investiţia în forţa de muncă şi menţinerea în 
câmpul muncii.  

 „Nu sunt surprins de rezultatul acestui sondaj. 
Este de înţeles că europenii sunt îngrijoraţi cu 
privire la impactul crizei asupra locurilor lor de 
muncă şi asupra familiilor”, a declarat Vladimír 
Špidla, comisar european pentru ocuparea forţei de 
muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse. El a 
adăugat: „Iată de ce s-a trecut la acţiune la nivel 
european încă de la începutul crizei pentru 
limitarea impactului acesteia asupra locurilor de 
muncă. Am introdus recent microcredite pentru 
persoanele care doresc să îşi iniţieze propria 
afacere, am introdus 100% finanţare din FSE pentru 
următorii doi ani pentru a permite formarea 
continuă a lucrătorilor şi am cerut statelor membre 
să disponibilizeze 5 milioane de locuri de ucenicie 
pentru tinerii care termină şcoala. Aceste măsuri 
vor ajuta la menţinerea locurilor de muncă ale 
europenilor şi îi vor ajuta să găsească alte locuri de 
muncă dacă îl pierd pe cel deţinut în prezent.”  

În ceea ce priveşte rolul UE în ocuparea locurilor 
de muncă, 52% dintre europeni consideră că acesta 
este pozitiv, iar procentajul creşte considerabil 
atunci când intră în discuţie aspecte specifice. 78% 
dintre respondenţi cred că UE are un rol pozitiv în 
îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, 76% 
în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, 73% 
în combaterea altor forme de discriminare şi 72% în 
crearea de oportunităţi pentru locuri de muncă şi în 
lupta împotriva şomajului. 

Conform rezultatelor sondajului, aproximativ 3,5% 
dintre europenii care muncesc au trecut ei înşişi 
prin experienţa pierderii locului de muncă din cauza 
crizei economice. 24% cunosc un coleg care şi-a 
pierdut locul de muncă, iar 36% cunosc pe cineva 
din cercul de prieteni sau familial care a fost 
afectat. Cel mai greu lovite sunt Letonia, Lituania, 
Spania şi Irlanda, în timp ce în Luxemburg, Grecia şi 
Ţările de Jos pierderile de locuri de muncă au fost, 
prin comparaţie, mai mici. 

O treime dintre europenii care muncesc (32%) 
sunt „foarte îngrijoraţi” că şi-ar putea pierde locul 
de muncă în viitor, în timp ce chiar mai mulţi sunt 
îngrijoraţi că partenerul lor (38%) sau copiii (47%) 
şi-ar putea pierde locul de muncă. Nivelul 
îngrijorării este strâns legat de pierderile de locuri 
de muncă raportate; cetăţenii ţărilor în care s-au 
pierdut cele mai multe locuri de muncă sunt şi cei 
mai îngrijoraţi cu privire la noi reduceri de 
personal. 

Îngrijorarea cu privire la pierderile de locuri de 
muncă se explică şi se amplifică prin faptul că cel 
puţin 6 din 10 europeni cred că partea cea mai grea 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recov
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&c


a crizei economice nu a trecut încă şi numai 28% 
cred că punctul critic a fost atins, cele mai ridicate 
niveluri de pesimism înregistrându-se în ţările 
baltice (82% în Letonia, 76% în Estonia şi 74% în 
Lituania cred că impactul cel mai puternic nu se 
simte încă). În ţările care au pus în aplicare 
abordări cuprinzătoare de flexicuritate, viitorul 
este privit cu mai mare încredere. 45% dintre 
suedezi şi 36% dintre danezi cred că vârful crizei a 
trecut. 

Dacă ar trebui să îşi găsească un nou loc de 
muncă, majoritatea respondenţilor ar alege acelaşi 
tip de loc de muncă, în aceeaşi locaţie, sau şi-ar 
extinde cercetarea la o nouă locaţie, arătând o mai 
mare deschidere faţă de deplasarea într-o nouă 
zonă, decât faţă de schimbarea tipului de muncă pe 
care îl prestează. Aproximativ unul din patru 
europeni care nu lucrează spun că ar primi orice loc 
de muncă; rezultat care nu s-a schimbat 
semnificativ din 2006. Majoritatea europenilor cred 
că, în vremurile acestea, experienţa profesională şi 
calificarea sunt cele mai importante două elemente 
pentru găsirea rapidă a unui nou loc de muncă, 
urmate de adaptabilitate. 

În general, o treime dintre europeni (33%) cunosc 
Fondul Social European (FSE), principalul 
instrument de sprijin al UE pentru cei care ar putea 
să îşi piardă locul de muncă din cauza crizei. Fondul 
este cel mai bine cunoscut în Slovacia (59%), 
Portugalia (58%) şi Spania (53%) şi cel mai puţin 
cunoscut în Danemarca (17%). O treime dintre cei 
chestionaţi cred că alocaţia de aproximativ 10% din 
bugetul UE pentru FSE este prea mică şi numai 5% 
cred că este prea mare. 

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

 
Bilanţul progreselor în domeniul 

dezvoltării durabile 
În ultimii ani, Uniunea Europeană a înglobat 

dezvoltarea durabilă într-o vastă serie de politici 
comunitare. UE a preluat în special iniţiativa în 
combaterea schimbărilor climatice şi în promovarea 
economiei generatoare de emisii scăzute de dioxid 
de carbon. În acelaşi timp, în Uniunea Europeană 
persistă tendinţe nesustenabile în mai multe 
domenii, fiind necesară o intensificare a eforturilor 
în acest sens. După trei ani de implementare a 
strategiei de dezvoltare durabilă a UE, Comisia 
inventariază realizările la nivel comunitar şi 
lansează un proces de reflecţie asupra modului în 
care strategia ar trebui să evolueze în viitor.  

Bilanţul confirmă faptul că politicile UE au 
înregistrat evoluţii pozitive în toate cele şapte arii 
prioritare pe care le identifică strategia. Printre 
realizări se numără pachetul energie/climă din 
decembrie 2008, acţiunile de ecologizare a 
transporturilor şi de promovare a unor sisteme de 
transport mai inteligente, creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor, revizuirea directivelor 

privind proiectarea ecologică şi etichetele 
ecologice, crearea cadrului pentru o politică 
maritimă integrată şi a unei strategii europene în 
domeniul sănătăţii, eforturile depuse în problema 
migraţiei sau lupta împotriva sărăciei şi a 
excluziunii. Activitatea în domenii transversale ca 
educaţia, cercetarea şi finanţarea a înregistrat de 
asemenea progrese. Cu toate acestea, în mai multe 
domenii, continuă să se manifeste tendinţe 
nesustenabile. De exemplu, cererea de resurse 
naturale creşte, biodiversitatea scade, iar 
transporturile continuă să consume din ce în ce mai 
multă energie. 

 
Actuala criză economică şi financiară a arătat că 

sustenabilitatea este un factor cheie şi pentru 
sistemele financiare şi pentru economie în 
ansamblu. Măsurile menite să sprijine economia 
reală şi să reducă impactul social al acestei crize  
trebuie să fie compatibile cu obiectivele de 
sustenabilitate pe termen lung şi cu strategia 
creşterii ecologice inteligente. 

Bilanţul invită la reflecţie asupra modului în care 
strategia europeană de dezvoltare durabilă ar putea 
evolua în viitor. O mai bună armonizare cu strategia 
de la Lisabona pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă şi cu alte strategii 
transversale ale UE, continuarea eficientizării 
strategiei, o mai bună monitorizare şi coordonare 
sunt numai câteva dintre aspectele care ar putea fi 
luate în considerare. 

Raportul adoptat pe data de 24 iulie va permite 
Consiliului European, la următoarea reuniune din 
decembrie, să analizeze priorităţile şi să traseze 
orientări pentru viitorul strategiei şi va fi completat 
de raportul bianual de monitorizare privind 

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


dezvoltarea durabilă, care va fi publicat de Eurostat 
în decursul acestui an. 

Context: 
Strategia reînnoită de dezvoltare durabilă, 

adoptată în iunie 2006 vizează şapte provocări 
cruciale: schimbările climatice şi energia 
nepoluantă; transporturi sustenabile; consum şi 
producţie sustenabile; conservarea şi 
managementul resurselor naturale; sănătatea 
publică; incluziune socială, demografie şi migraţie 
şi sărăcia la nivel mondial. Consiliul European din 
decembrie 2007 a solicitat Comisiei ca, până în 
iunie 2009, să prezinte un al doilea raport privind 
progresele înregistrate în cadrul strategiei europene 
de dezvoltare durabilă. Acest bilanţ constituie 
răspunsul la solicitarea Consiliului European. 

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

 
Ajutoare de stat: Comisia prezintă 

orientări privind ajutoarele pentru 
restructurare acordate băncilor 

Pe data de 23 iulie Comisia Europeană a adoptat o 
comunicare prin care explică abordarea proprie în 
evaluarea ajutoarelor de restructurare acordate 
băncilor de către statele membre. Această abordare 
se bazează pe trei principii fundamentale:  

i) băncile beneficiare ale ajutorului trebuie să 
devină viabile pe termen lung fără alt sprijin 
suplimentar din partea statului;  

ii) băncile beneficiare ale ajutorului şi proprietarii 
acestora trebuie să suporte o parte corespunzătoare 
din costurile de restructurare; şi  

 
iii) trebuie adoptate măsuri de limitare a 

denaturării concurenţei pe piaţa unică.  
Orientările, care sunt în vigoare până la 31 

decembrie 2010, explică în special modul în care 
Comisia intenţionează să aplice aceste principii în 
contextul actualei crize financiare sistemice, astfel 
încât să contribuie la restabilirea viabilităţii 
sectorului bancar european. 

Comisarul pentru concurenţă, Neelie Kroes, a 
declarat: „Deşi criza financiară nu s-a încheiat încă, 
trebuie să începem să acţionăm în mod serios 
împreună cu statele membre în vederea 
restructurării băncilor europene. Trebuie să 
restabilim viabilitatea băncilor fără sprijin public şi 

să redinamizăm concurenţa pe piaţa unică. 
Orientările adoptate astăzi vor reprezenta un 
instrument util pentru bănci şi pentru statele 
membre, deoarece explică criteriile pe care 
Comisia le va aplica în cazul ajutoarelor pentru 
restructurare acordate băncilor în perioada 
actuală. Acestea completează orientările 
anterioare ale Comisiei privind garanţiile de stat, 
recapitalizarea şi  tratamentul activelor 
depreciate”.  

Comisia se confruntă cu un număr mare de cazuri 
individuale de restructurare a băncilor ca urmare a 
măsurilor privind ajutoarele de restructurare 
acordate băncilor, aprobate cu condiţia ca un plan 
de restructurare să fie prezentat în termen de şase 
luni. Pentru încurajarea transparenţei, a 
predictibilităţii şi a egalităţii de tratament între 
statele membre, Comisia a adoptat orientări care să 
clarifice abordarea acesteia, criteriile pe care îşi va 
întemeia evaluarea şi informaţiile necesare 
evaluării. Aceste orientări se întemeiază pe 
articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, 
care permite acordarea ajutoarelor de stat în cazul 
unei perturbări grave a economiei. Acestea sunt 
temporare şi se vor aplica până la sfârşitul anului 
2010. După această dată se reia aplicarea normelor 
obişnuite privind salvarea şi restructurarea, bazate 
pe articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat 
(ajutoare pentru dezvoltarea unor anumite 
activităţi sau zone economice cu condiţia ca 
acestea să nu afecteze negativ condiţiile 
comerciale într-o măsură contrară interesului 
comun). 

Testul de rezistenţă  
În acest context, Comunicarea subliniază faptul că 

băncile vor trebui să îşi supună activitatea unui test 
de rezistenţă în vederea elaborării de strategii 
pentru un viitor durabil. Aceasta necesită stabilirea 
punctelor forte şi a punctelor slabe ale băncilor, 
ceea ce ar putea conduce la regândirea modelului 
economic al băncilor, la divulgarea şi tratarea 
activelor depreciate, la retragerea din activităţile 
care antrenează pierderi sau chiar la luarea în 
calcul a absorbţiei unui concurent viabil sau a 
lichidării ordonate. 

Comunicarea clarifică faptul că băncile 
beneficiare ale ajutoarelor şi acţionarii acestora 
trebuie să îşi asume în mod corespunzător 
responsabilitatea pentru comportamentul din trecut 
şi să contribuie la restructurarea băncii, pe cât de 
mult posibil, din resurse proprii. Aceasta implică în 
special faptul ca statul să fie remunerat în mod 
corect pentru ajutorul pe care îl acordă.  În cazul în 
care acest lucru nu este posibil imediat din cauza 
circumstanţelor de pe piaţă, o astfel de partajare a 
costurilor va fi cerută într-o etapă ulterioară. 

În sfârşit, Comunicarea analizează denaturările 
concurenţei care rezultă în urma acordării 
ajutoarelor de stat către bănci şi prezintă măsuri de 
limitare a acestora. Denaturările pot fi generate de 
perpetuarea comportamentului din trecut al unor 

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


bănci, neadecvat şi excesiv de riscant, şi/sau de 
menţinerea prezenţei pe piaţă în detrimentul 
concurenţilor. Ajutoarele de stat de dimensiuni 
mari pot necesita anumite ajustări, inclusiv măsuri 
structurale, precum cesionările de active (care se 
pot programa pe mai mulţi ani în contextul crizei 
actuale) sau măsuri comportamentale, precum 
constrângeri în materie de achiziţii sau în materie 
de preţuri agresive şi de strategii de comercializare 
finanţate prin ajutoare de stat. Având în vedere 
numărul de cazuri simultane de restructurare, 
această analiză se va concentra în mod special 
asupra structurilor de piaţă naţionale, pentru a 
conserva integritatea şi potenţialul concurenţial al 
pieţei unice. 

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

 
Fondul de Solidaritate: comisarul 

Samecki anunţă un ajutor UE de 12 
milioane EUR pentru pagubele produse 
de inundaţii în România 

Pawel Samecki, comisarul european pentru 
politică regională, a confirmat decizia Comisiei de a 
aloca un ajutor total de 11,78 milioane EUR pentru 
România, după inundaţiile grave de vara trecută. 
Ajutorul se disponibilizează prin intermediul 
Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). 
El va contribui la costurile suportate de autorităţile 
publice pentru a răspunde situaţiei de urgenţă, în 
special pentru refacerea infrastructurii esenţiale.  

Comisarul Samecki, responsabil pentru Fondul de 
Solidaritate, a declarat: „Peste 1,6 milioane de 
oameni au fost afectaţi de inundaţiile din iulie, 
anul trecut; numeroase locuinţe au fost distruse 
sau avariate şi s-au produs pagube serioase în 
agricultură, silvicultură şi în efectivele de animale. 
Mobilizarea resurselor din Fondul de Solidaritate 
reprezintă o expresie puternică a solidarităţii UE cu 
România. Prin politica de coeziune, Comisia va 
furniza, de asemenea, sprijin financiar pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii în situaţie de risc din 
cauza inundaţiilor, în cele mai vulnerabile 
regiuni.”  

Cinci judeţe din nord-estul României (Maramureş, 
Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ) au fost cel mai 
greu lovite de inundaţiile şi alunecările de teren 
grave produse din cauza căderilor masive de 
precipitaţii. Pagubele directe au depăşit 470 de 
milioane EUR în cele 241 de localităţi afectate: s-au 
inundat aproape 2 000 km de drumuri, iar 2000 de 
poduri şi aproximativ 88 km de diguri şi baraje au 
suferit avarii grave. 

Inundaţiile au acoperit peste 39 000 de hectare de 
teren agricol şi 240 de hectare de păduri. Comerţul 
între România şi nordul şi nord-estul Europei a fost 
afectat considerabil din cauza pagubelor grave 
suferite de şoselele din zonele de frontieră cu 
Republica Moldova şi Ucraina. 

Autorităţile române au depus o cerere de 
asistenţă financiară prin EUSF în luna octombrie 
2008. Cu toate că valoarea pagubelor directe s-a 
aflat sub pragul normal de activare a Fondului de 
Solidaritate UE (0,6% din produsul intern brut, 566,8 
milioane EUR în cazul României), Comisia a putut să 
mobilizeze fondul invocând „circumstanţele 
excepţionale” prevăzute de Regulamentul FSUE. 
Acesta permite Comisiei să acorde ajutor atunci 
când o regiune a fost lovită de un dezastru 
extraordinar, care afectează cea mai mare parte a 
populaţiei, cu repercusiuni grave şi durabile asupra 
condiţiilor de viaţă şi asupra stabilităţii economice 
a regiunii. 

Pentru a acorda ajutor din FSUE, Parlamentul 
European şi Consiliul, care alcătuiesc împreună 
autoritatea bugetară a Uniunii, au adoptat, la 11 
martie, un aşa-numit buget rectificativ. În 
săptămânile următoare, Comisia va semna împreună 
cu România un acord de punere în aplicare, prin 
care se stabilesc condiţiile specifice de folosire a 
ajutorului. 

Acţiuni de prevenire  
Politica de coeziune va susţine, de asemenea, 

prevenirea riscurilor naturale în România, prin 
intermediul Programului Naţional de Mediu, 
desfăşurat până în 2013. Conform programului, UE 
va contribui cu 270 de milioane EUR la realizarea de 
infrastructuri de prevenire a riscurilor, orientate pe 
prevenirea inundaţiilor. Proiecte importante sunt 
deja în pregătire pe râurile Prut, Bârlad, Trotuş şi 
Siret (a se vedea MEMO/07/303). Prevenirea 
inundaţiilor este sprijinită, de asemenea, prin 
Programul Operaţional de Cooperare 
Transnatională Sud-Estul Europei 2007-2013, în 
care România este parteneră cu alte 15 ţări 
(MEMO/08/177)  - 
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/
granite_interne/se_europa/index.htm 

 
Context  
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 

a fost creat după inundaţiile care au afectat Europa 
Centrală în vara anului 2002. Prin intermediul 

http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala


acestui fond se acordă ajutoare financiare statelor 
membre şi ţărilor aflate în procesul de negociere 
pentru aderarea la UE, afectate de catastrofe 
naturale majore. România a beneficiat deja de un 
sprijin similar (71,2 milioane EUR) după inundaţiile 
din primăvara şi toamna anului 2005. 

În principiu, intervenţiile FSUE se limitează la 
finanţarea operaţiunilor de urgenţă întreprinse de 
autorităţile publice pentru a face faţă pagubelor 
neasigurabile: de exemplu, readucerea în stare de 
funcţionare a infrastructurii sau locuinţe provizorii. 
Pagubele suferite de particulari şi pierderile de 
venit nu pot face obiectul unor despăgubiri prin 
intermediul acestui fond. 

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

 
PE SCURT: 

 Apel de proiecte pentru Coordonarea 
pan-europeană a metodelor de integrare a 
romilor 

Comisia Europeană, prin DG Politică Regională şi 
Parlamentul European, lansează un apel pentru 
propuneri de proiecte, ca parte a Proiectului-Pilot 
al Parlamentului European “Coordonarea pan-
europeană a metodelor de integrare a romilor”/ 
“Pan-European Coordination of Integration Methods 
for the Roma”. Obiectivele proiectului sunt accesul 
la educaţie şi îngrijire primară, la auto-angajare şi 
microcreditare, informare şi conştientizare. Bugetul 
maxim alocat de Uniunea Europeană acestui proiect 
este de 4,5 milioane EURO. Data-limită pentru 
participare este 25 septembrie 2009.  

 
Informaţiile privind procedura, împreună cu 

Ghidul Aplicantului, sunt disponibile la: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/propo
sition_en.htm 

 
 Baza de date cu proiecte de 

dezvoltare regională 
Sute de mii de astfel de proiecte au fost realizate 

în Uniunea Europeană cu sprijinul fondurilor 
structurale şi al fondului de coeziune. Pentru a 
reflecta diversitatea acestor realizări, baza de date 
prezintă, ca exemplu, proiecte realizate în toate 
statele membre, în diferite domenii de activitate. 

Căutarea se poate face utilizând criteriile de 
selecţie: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/sto
ries/index_en.cfm 

În cadrul iniţiativei "Regiunile, actori ai 
dezvoltării regionale" sunt publicate studii de caz 
detaliate, pentru uzul promotorilor de proiecte şi al 
specialiştilor în dezvoltare regională. Astfel, şase 
sute de exemple de proiecte realizate în perioada 
1994-1999 şi 2000-2006 sunt accesibile la adresa:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/sto
ries/archive_en.cfm 

 
Înregistraţi-vă pentru OPEN DAYS – 

Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 
 De pe 6 iulie a început înregistrarea online. 

Participarea la cele 124 de evenimente care vor 
avea loc între 5 - 8 octombrie este gratuită. În site-
ul oficial găsiţi detalii despre toate seminariile, 
atelierele de lucru, vorbitori, date şi locaţii, 
împreună cu un ghid pentru înregistrare.  

Programul complet şi broşura se găsesc la: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences

/od2009/index.cfm 
 

„Primăvara europeană 2009” s-a 
încheiat 

Cu peste 6.500 de şcoli înscrise, 5.000 de 
contribuţii şi 400 de vizite în şcoli, „Primăvara 
europeană” s-a dovedit un succes. Peste 8.000 de 
cadre didactice şi invitaţi au încurajat elevii să 
exploreze creativitatea şi inovarea în mediul şcolar 
şi să contribuie la campanie cu rezultatele lor, 
publicate pe site, în 23 de limbi. 

Campania „Primăvara europeană” a fost sprijinită 
de Margot Wallström, vicepreşedinta Comisiei 
Europene, de Hans Pöttering, preşedintele 
Parlamentului European, de comisarii Jan Figel, 
László Kovács, Benita Ferrero-Waldner, Androulla 
Vassiliou, Meglena Kuneva şi Leonard Orban, ca şi 
de peste 70 de eurodeputaţi şi alţi membri marcanţi 
ai Uniunii Europene. 

„Primăvara europeană”s-a desfăşurată între 25 
martie şi 30 iunie 2009. Începând cu 1 iulie 2009, 
site-ul evenimentului, 

http://www.springday2009.net/ww/ro/pub/sprin
g2009/homepage.htm a fost arhivat. Secţiunile site-
ului: activităţi, concursuri, dezbateri online, jocuri 
educaţionale, blog, podcast, resurse didactice 
conţin informaţii în cele 23 de limbi oficiale ale 
Uniunii despre „Primăvara europeană”, integrată 
sub egida campaniei “2009 - an european al 
creativităţii şi inovării”, cu scopul de a încuraja 
cât mai multe şcoli să ia contact cu creativitatea şi 
inovarea la nivel european. 

Sursă: 
http://www.springday2009.net/ww/ro/pub/spring2
009/homepage.htm 
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„Imaginează-ţi o lume nouă” -  
concurs foto, termen-limită 31 august 

La concurs se poate înscrie orice fotograf 
profesionist sau amator, cu domiciliul într-un stat 
membru al UE, într-o ţară candidată sau în Islanda, 
Liechtenstein sau Norvegia, indiferent de sex, 
vârstă sau naţionalitate (funcţionarii şi alţi angajaţi 
ai instituţiilor europene – inclusiv ai agenţiilor – şi 
familiile acestora sunt excluse de la participarea la 
concurs). Participanţii sunt rugaţi să trimită 2-4 
fotografii pe tema „Imaginează-ţi o lume nouă”. 
Pentru a lua parte la concurs, participanţii trebuie 
să trimită formularul oficial de înscriere completat 
online. În momentul înscrierii, participanţii 
confirmă că materialele le aparţin şi că sunt 
respectate drepturile de autor.  

Premiile sunt foarte atrăgătoare: 
Premiul I -  un aparat sau materiale fotografice în 

valoare de maxim 5.000 euro şi o călătorie la 
Stockholm pentru participarea la ceremonia de 
încheiere a "Anului European al Creativităţii şi 
Inovării - 2009". 

Premiul II - un aparat sau materiale fotografice în 
valoare de maxim 2.000 euro şi o călătorie la 
Stockholm pentru participarea la ceremonia de 
încheiere a "Anului European al Creativităţii şi 
Inovării - 2009". 

Premiul III - un aparat sau materiale fotografice 
în valoare de maxim 1.000 euro şi o călătorie la 
Stockholm pentru participarea la ceremonia de 
încheiere a "Anului European al Creativităţii şi 
Inovării - 2009". 

Premiul publicului - un aparat sau materiale 
fotografice în valoare de maxim 2.000 euro şi o 
călătorie la Stockholm pentru participarea la 
ceremonia de încheiere a "Anului European al 
Creativităţii şi Inovării - 2009". 

Câştigătorii vor fi invitaţi şi la ceremonia oficială 
pentru decernarea premiilor care va avea loc la 
Bruxelles în noiembrie 2009 şi unde vor avea ocazia 
să cunoască unele dintre cele mai importante 
personalităţi europene. 

Participanţii trebuie să deţină consimţământul 
scris al persoanelor reprezentate în fotografiile 
trimise. Puteţi descărca un formular de 
consimţământ din site.  

În cazul persoanelor minore, este necesar 
acceptul părinţilor.  

Toţi participanţii se declară de acord să permită 
Comisiei Europene să folosească fotografiile în 
scopuri promoţionale şi de informare. Termenul 
limită pentru înscrierea la concurs este 31 august 
2009. 

 
Despre cerinţele tehnice: 
http://www.imagine2009.eu/5.0.html?&no_cache

=1&no_cache=1&LA=RO 
Sursa: http://www.imagine2009.eu/ 
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adrese utile 
 
Punctul de informare al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei 
Intrebarile dumneavoastra la subiecte din sfera Dezvoltarii Regionale 

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

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

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

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

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

Programul national de sprijinire a construirii de locuinte 
proprietate personala  

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

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

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

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

Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, Bucuresti, Telefon 0372-111.409, info@mdrl.ro. 
Când? De luni până joi între orele 11.00  - 16.00 si vineri intre 11.00 – 14.00.  
http://www.mdrl.ro/index.php?p=1306 
 
 
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  
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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 
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: 0756-426360, 426 361 
E-mail: office@brct-timisoara.ro 
Anca LOLESCU,Director Executiv 
Carmen STOJANOVIĆ – Şef Birou Resurse Umane şi 
Comunicare, Tel: 0756106189; email: 
carmen.stojanovic@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 
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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

Buletin realizat de: Directia de Comunicare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei (MDRL) 
 

Dezvoltare regionala 
Cooperare teritoriala 
PHARE, Locuinţe, 
InfoRegional, Lucrări 
publice 

Doina DOBRE-LEREANU 

Burse si stagii in UE 
Oportunităţi de 
angajare 
Finanţări  

Oana IPATI 

Ştiri europene Reka NYITRAI, Doina Dobre-Lereanu 
Coordonare, 
redactare, lay-out 

Doina DOBRE-LEREANU 

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