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protectia chiriasilor evacuati din case nationalizate
Programul Operational Regional s-a lansat oficial în Regiunea Nord – Est 6 noiembrie
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Seminar pentru potentialii beneficiari URBACT II – Kitt de transfer al cunostintelor 23–24 oct
Sedinta Comisiei de Dialog Social 22 octombrie
Intalnirea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor cu omologul său 2 octombrie
maghiar Gordon Bajnai
Ziua modiala a locuirii sarbatorita de MDLPL 1 octombrie
Suplimentarea bugetului MDLPL pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale 26
produse în judetele Bacãu, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007 septembrie
Lansare licitatie pentru reamenajarea izvoarelor de ape minerale din judetele 21
Covasna si Harghita septembrie

publicaţii
Citiţi “euROpeanul”!

A fost relansat ziarul euROpeanul, publicatie bilunara, distribuita si editata intr-un tiraj de 80.000
exemplare, de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. euROpeanul este disponibil in
gari, la agentiile de voiaj, in trenurile InterCity, la metrou, aeroportul Henry Coanda, camerele de
comert si industrie, la prefecturi si la Birourile de consiliere pentru cetãteni din Bucuresti si din tara.
Pana la sfarsitul anului vor aparea 10 numere nationale si 4 numere regionale.
euROpeanul isi propune informarea cetãtenilor cu privire la fondurile structurale, modul in care
acestea pot fi accesate si rezultatele ce se pot obtine prin utilizarea lor. Articolele abordeazã atat
subiecte de interes general pentru publicul larg, dar si sectiuni specializate pentru grupurile tintã
distincte ale ziarului: administratia publicã localã, institutii de invãtãmant, unitãti sanitare, mediul de
afaceri.
Ziarul euROpeanul este editat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si realizat
de un consortiu format din Chelgate Romania, EurActiv Romania si Directa Marketing. Partener de
continut: Hotnews.ro.
Mai multe informatii: Iulia MUNTEANU, coordonator de proiect, Directia Generala de Comunicare,
Mass_Media, Relatii Publice si Transparenta, tel. 037.211.14.60, mobil 0749.196.207,
iulia.munteanu@mdlpl.ro .
Citiţi euROpeanul online:
http://www.mie.ro/index.php?p=1118

dezvoltare regională
REGIO 2007-2013
"Open days - Săptămâna europeană a regiunilor", la Bucuresti
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor a organizat joi, 8 noiembrie 2007, la
Bucuresti, evenimentul „Open Days – Săptămana europeană a regiunilor în România”, cu tema
implicarea regiunilor în crearea de locuri de muncă si în cresterea economică.
Conferinta a avut ca obiectiv informarea potentialilor beneficiari cu privire la accesarea fondurilor
structurale disponibile prin Programul Operational Regional si Programele Operationale de Cooperare
Teritorială Europeană. Această conferintă face parte din seria anuală de evenimente Open Days ,
organizate în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sub egida Directiei Generale pentru
Politică Regională a Comisiei Europene.
La reuniune au participat dl. Lászlό Borbély, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,
dl. Răzvan Cotovelea, Director General – Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin
Comunitar – Ministerul Economiei si Finantelor, dl. David Sweet - Responsabil pentru România,
Directia Generală pentru Politică Regională a Comisiei Europene, dl. Sorin Maxim – Vicepresedinte,
Asociatia Agen iilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG.
“Conferinta de astăzi este parte dintr-un proiect mai amplu, care include si 7 conferinte regionale în
celelalte regiuni de dezvoltare ale României. Scopul principal este informarea cu privire la accesarea
fondurilor structurale alocate prin programele operationale gestionate de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice si Locuintelor, fonduri care vor avea o contributie importantă pentru dezvoltarea
economică a regiunilor si implicit pentru crearea de locuri de muncă. Regiunile au o misiune foarte
importantă în accesarea fondurilor europene. Absorbtia acestor fonduri creează fundamentul pentru
dezvoltarea regiunilor si implicit a întregii Românii. Ne asteptăm ca aceste fonduri să atragă surse
considerabile suplimentare atât din domeniul public, cât si din cel privat. As da un singur exemplu: o
autostradă, un drum national sau judetean bine realizat si în locul potrivit poate aduce cu sine mai

multi investitori care, prin activitătile desfăsurate, vor oferi de lucru oamenilor din zonă”, a declarat dl.
Lászlό Borbély, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor cu această ocazie.
La conferintă au participat reprezentanti ai administratiei publice, oameni de afaceri, reprezentanti
ai patronatelor si ONG-urilor, reprezentanti ai celorlalte ministere care gestionează fonduri structurale,
persoane care vor fi ulterior implicate în elaborarea, gestionarea si promovarea de proiecte finantate
prin fondurile post-aderare.
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a început conferintele regionale
“Investiti în regiunile României”
In data de 2 noiembrie 2007, la Resita, a avut loc primul eveniment din seria de conferinte
regionale „Investiti în regiunile României”, organizate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si
Locuintelor cu scopul informarii potentialilor beneficiari cu privire la fondurile structurale gestionate
prin Programele Operationale de Cooperare Teritorialã Europeanã si prin Programul Operational
Regional. La conferintã au participat Dl. Horia Irimia, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice si Locuintelor, Dl. Gabriel Friptu, Director General al Autoritãtii de Management a
Programului Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor,
Dl. Iosif Secãsan, Presedintele Consiliului Judetean Caras Severin si Dl. Nicu Munteanu, Sef
Departament Implementare Programul Operational Regional din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionalã Vest.
„Prin aceastã serie de evenimente, ne dorim sã prezentãm toate programele gestionate de
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor cu finantare din fonduri structurale. Pe lângã
Programul Operational Regional, deja cunoscut în întreaga tarã sub numele de REGIO, în perioada
2007-2013, Ministerul Dezvoltãrii mai administreazã alte 11 programe operationale. Dorim ca si
acestea sã fie la fel de cunoscute precum Programul Operational Regional, atât publicului larg, cât si
potentialilor beneficiari, asigurând astfel premisele unei bune absorbtii a fondurilor disponibile pentru
regiunea dumneavoastrã. Regiunea Vest este eligibilã pentru douã programe operationale de
cooperare transfrontalierã, Ungaria – România si România –Serbia. Sunt programe care oferã acestei
regiuni oportunitãti suplimentare. Buna implementare a Programului Operational Regional si a
Programelor de Cooperare Teritorialã depinde de buna functionare a parteneriatului Minister- Regiune
– Autoritati locale”, a declarat Horia Irimia, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice si Locuintelor
La conferinta au participat reprezentanti ai administratiei publice din mediul urban, oameni de
afaceri, reprezentanti ai IMM-urilor si ONG-urilor, persoane care vor fi ulterior implicate în
elaborarea/gestionarea de proiecte finantate prin fondurile structurale.
Programul Operational Regional s-a lansat oficial în Regiunea Sud
Muntenia
Evenimentul face parte dintr-o serie de opt evenimente similare care se desfãsoarã în toate
regiunile de dezvoltare ale României în perioada septembrie – noiembrie a.c. si a prilejuit o întâlnire a
reprezentantilor Ministerului si ADR Sud Muntenia cu potentialii beneficiari de finantare prin Programul
Operational Regional care au avut astfel ocazia de a afla detalii concrete despre oportunitãtile
deschise de cãtre POR pentru regiunea lor
La eveniment au participat Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si
Locuintelor, Anna Horváth, Directorul General al Autoritãtii de Management pentru Programul
Operational Regional, Gabriel Friptu, Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia, Vasile Silvian Ciupercã si Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia,
Liviu Musat.
Mai multe informatii: www.inforegio.ro,
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Distributia pe regiuni a fondurilor
Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel încât aceasta să sustină
îndeplinirea obiectivului Programului Operational Regional privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate
a tuturor regiunilor României. În acest scop, regiunile si zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri
mai mari, pentru a împiedica cresterea disparitătilor
economice si sociale deja existente între regiuni.
Această alocare diferentiată a fondurilor pe regiuni a fost
realizată în functie de gradul de dezvoltare al acestora,
invers proportional cu nivelul de dezvoltare al Regiunilor.
Pentru măsurarea gradului de dezvoltare a regiunilor s-a
utilizat Produsul Intern Brut pe locuitor, ajustat cu un
coeficient al densitătii populatiei.
Mai multe informatii:
http://www.mdlpl.ro/index.php?p=205, http://www.inforegio.ro
Programul sesiunilor de informare
http://www.inforegio.ro/user/File/sesiuni_de_instruire.pdf
Calendarul licitaţiilor deschise de proiecte pentru REGIO – Programul Operaţional Regional 20072013 http://www.mdlpl.ro/_documente/POR/tabel_info.pdf
Ghidul practic pentru POR
http://www.mdlpl.ro/_documente/publicatii/2007/Ghid_practic_POR.pdf

cooperare teritorială europeană
Conferinţa de încheiere a Programului de cooperare interregionalã INTERREG III C
Lansarea Programului de cooperare interregionalã INTERREG IV C
2007-2013
Comitetului Regiunilor, Autorităţilor implicate în
In perioada 20-21 septembrie 2007 s-a
managementul programului şi potenţiali
desfăşurat la Lisabona, Portugalia,
beneficiari.
Conferinţa de încheiere a Programului de
Domnul Rui Baleiras, Secretar de Stat pentru
cooperare interregionalã INTERREG III C
Dezvoltarea Regionalã în cadrul Guvernului
(PO INTERREG III C), aferent perioadei 2006Portughez, a anunţat în numele Preşedinţiei
2007 şi lansare a Programului de cooperare
portugheze a UE lansarea Programului de
cooperare interregionalã INTERREG IV C,
apreciind cã cele douã priorităţi ale
programului se adresează provocărilor noii
perioade de programare: inovare şi economia
cunoaşterii, respectiv mediu şi prevenirea
riscurilor.
interregionalã INTERREG IV C (PO
Programul INTERREG IV C a fost prezentat de
INTERREG IV C), aferent perioadei 2007către domnul Michel Lamblin, Director al
2013.
Secretariatului Tehnic Comun INTERREG IV
La conferinţă au participat peste 850 de
C, subliniind asemănările şi deosebirile cu
reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Statele
fostul program de cooperare interregionalã
partenere în program, Comisiei Europene,
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INTERREG IIIC. Printre asemănări se număra:
păstrarea aceluiaşi obiectiv general –
„îmbunătăţirea politicilor la nivel regional şi
local”, aceeaşi modalitate propusã pentru
atingerea obiectivului - schimbul si transferul
de experienţã, aceeaşi metodologie implementare
comune.
dezvoltare
şi
Deosebirile majore sunt: concentrarea pe
inovare şi economia cunoaşterii, rata de
cofinanţare diferenţiatã (75% vechile State
Membre, 85% noile State Membre), unirea
celor 4 zone (Nord, Sud, Est, Vest) sub o
singura Autoritate de Management, noi tipuri
de intervenţii (iniţiativele la nivel regional şi
proiectele de capitalizare).

În aceeaşi zi, a fost lansată şi prima cerere de
proiecte (licitaţii). Nu există un buget limitat
alocat acesteia.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de
finanţare este 15 ianuarie 2008. Acestea vor fi
depuse de către Partenerul Lider de proiect
direct la Secretariatul Tehnic Comun al
programului, localizat la Lille Franţa.
Pachetul continand Ghidul aplicantului
(Manualul programului, Cererea de finanţare,
Declaraţia de co-finanţare şi Graficul pentru
planificarea activităţilor) poate fi descărcat
accesând
web-site-ul
programului
www.interreg4c.net

Programul de cooperare transfrontalieră ROMÂNIA-SERBIA a fost
aprobat de Guvernul României
Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia a fost aprobat în Sedinţa
de guvern din data de 26 septembrie 2007.
Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaSerbia este finanţat de Uniunea Europeană prin
Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi co-finanţat de statele partenere în program.
Programul se adresează ariei de cooperare din zona de frontieră româno-sârbă: judeţele Timiş,
Caraş-Severin şi Mehedinţi din România şi districtele: Severno-Banatski, Srednje-Banatski, JužnoBanatski, Branièevski si Borski din Serbia.
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, asistenţa financiară
nerambursabilă din fonduri europene reprezintã 85% din valoarea proiectului. Autoritatea de
Management din România asigură 13% indiferent dacă liderul de proiect este din România sau din
Serbia. Partenerii beneficiari participă doar cu 2% din valoarea proiectelor de cooperare.
Programul va beneficia pentru perioada (2007-2009) de 22.304.004 Euro, din care 18.958.404 Euro
contribuţia Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IAP) şi 3.345.600 Euro co-finanţarea
naţională publică a României.
Bugetul aferent perioadei 2010-2013 urmează să fie stabilit în cursul anului 2008.
Programul va finanţa proiecte privind
• dezvoltarea economică şi socială,
• protecţia mediului şi pregătire pentru situaţii de urgenţă
• acţiuni ale comunităţilor locale pentru dezvoltarea societăţii civile,
• furnizarea de servicii către comunităţile din zona de graniţă,
• schimburi educaţionale, culturale şi sportive,
• intensificarea integrării sociale şi culturale a regiunilor de graniţă.
Beneficiarii din statele partenere trebuie să depună aplicaţii pentru proiecte în comun. Toate
proiectele trebuie sa aibă un efect transfrontalier cu beneficii pentru ambii parteneri şi în contextul
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măsurilor definite în program să contribuie la dezvoltarea socio-economică a regiunii.
Mai multe informaţii
http://www.mdlpl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_externe/ro_se/fisa%20de%20prezentare%
20oct07.pdf

programe PHARE
Licitaţii
PHARE CBC
Licitatie de proiecte în cadrul programului PHARE CBC /INTEREG III A România–
Ungaria 2004-2006
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat a treia licitaţie de propuneri
de proiecte finanţate în cadrul Programului PHARE CBC/Interreg III A România – Ungaria 2004 –
2006. Zonele eligibile pentru Programul PHARE CBC/Interreg III A România–Ungaria 2004–2006
sunt: Judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare în România si Judetele Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar, Békés si Csongrád în Ungaria.
Peste 6 milioane de Euro vor fi disponibili pentru finantarea de proiecte în domeniul dezvoltării
integritătii spatiale, fizice si de infrastructură în zona de granită dintre România si Ungaria
(Prioritatea1) si promovării initiativelor de cooperare transfrontalieră - integrarea pietelor si coerentă
socială (Prioritatea 2).
Data limită de depunere a ofertelor este 9 ianuarie 2008, ora 16.00. Pachetul de licitatie este
disponibil pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor www.mdlpl.ro si al Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea http://brecoradea.ro
Informatii si detalii suplimentare pot fi obtinute de la Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Oradea (Adresa: Str. Parcul I. C. Brătianu, Nr. 8, Cod 410051 Oradea, Jud. Bihor,
România; Tel.: 0259/473174, 0359/436529, Fax: 0259/473175; E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro)
PHARE 2006
Licitatie deschisă de lucrări pentru construcţii –
sistem de colectare – epurare a apelor uzate menajere şi echiparea domeniului schiabil cu
instalaţie de telescaun

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a lansat licitaţia deschisă de
lucrări pentru construcţia unui sistem de colectare – epurare a apelor uzate menajere şi echiparea
domeniului schiabil cu instalaţie de telescaun în localităţile Novaci şi Baia de Fier, Judeţul Gorj.
Lucrările se vor executa cu sprijin financiar al Comunităţii Europene prin Programul Phare 2006.
Lucrările sunt împărţite pe două loturi:
Lotul 1: Sistemul de colectare – epurare a apelor uzate menajere
Constructia unui sistem de canalizare pentru apele uzate menajere în vederea colectarii acestor ape
si tratarea lor în patru statii de epurare ce au în componenta lor echipamente de retinere a meteriilor
grosiere, situate înainte de un separator de grãsimi si uleiuri, un tratament biologic MBR si tratamentul
namolului generat din statia de epurare.
Lotul 2: Echiparea domeniului schiabil cu instalatie de telescaun
În cadrul investitiei se vor realiza următoarele obiective:
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- instalatie de transport cu cablu de tip telescaun;
- maşină de bătut zăpada;
- utilitãti (alimentarea cu energie electrică a telescaunului).Valoarea estimatã a lucrãrilor fãrã TVA
este cuprinsã între 6.700.000 si 10.000.000 EURO.
Dosarul de licitatie poate fi consultat la Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor,
Bd. Libertãtii 12, Sector 5, Bucuresti, tel: 0372 111 373 / fax: 0372 111 354. Anuntul lung de licitatie
poate fi gãsit la www.mdlpl.ro sau www.e-licitatie.ro. Data limitã de depunere a ofertelor este
07.12.2007, pânã la 12:00 ora localã. Deschiderea publicã va avea loc în data de 07.12.2007, ora
14:00, la sediul MDLPL.

amenajarea teritoriului

Peste 300 de experti din întreaga lume au dezbãtut la Sibiu
probleme privind Peisajul si patrimoniul rural
În perioada 20-21 septembrie 2007, la Muzeul Civilizatiei Populare „Astra” Sibiu, a avut loc a
sasea reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Conventiei Europene a Peisajului
organizatã de Consiliul Europei - Divizia pentru patrimoniu cultural, peisaj si amenajarea teritoriului
(Directia de Culturã si patrimoniu natural si cultural), în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice si Locuintelor, Ministerul Culturii
si Cultelor, Programul Natiunilor Unite pentru
Dezvoltare din România, Consiliul Judetean Sibiu si
Primãria municipiului Sibiu.
Implementarea Conventiei Europene a Peisajului in
Romania presupune adoptarea unei legi a peisajului,
aprobarea unei metodologii de identificare a peisajelor,
crearea cadrului institutional care sa sa puna in
aplicare politicile publice de protectie si valorizare a
pesajelor.
MDLPL a demarat deja elaborarea unui proiect care
prevede identificarea peisajelor si impreuna cu toti
actorii responsabili (ministere, autoritati locale si societate civila ) va actiona in vederea completarii
cadrului legislativ si institutional necesar conservarii si valorificarii peisajului. Reuniunile privind
Conventia Europeanã a Peisajului sunt organizate anual de cãtre Consiliul Europei, începând cu anul
2002. Sibiul a fost desemnat pentru anul 2007 gazda acestui eveniment ce a avut ca obiective:
facilitarea schimburilor de experienta între cei peste 300 de participanti din Europa, dar si din alte
state ale lumii, reprezentanti oficiali ai guvernelor, autoritatilor locale si regionale, ai organizatiilor
publice si private si organismelor non-guvernamentale, care desfasoara activitati în domeniul
peisajului si dezvoltarii teritoriale durabile; participantii au examinat practicile model si esecurile în
ceea ce priveste protectia, gestiunea si amenajarea peisajului european cadru legislativ si institutional
care încadreaza politica peisajului.
analiza diferitelor experiente ce pot facilita implementarea dispozitiei Conventiei Europene a
Peisajului în ceea ce priveste „Peisajul si patrimoniul rural” si rolul pe care îl are Romania pentru
pãstrarea si conservarea patrimoniului cultural rural în contextul dezvoltãrii economice imobiliare.
În cadrul reuniunii, reprezentantii MDLPL au propus încheierea unui acord cu Ministerul Culturii si
Cultelor si Ministerul Mediului care sã aibã ca obiectiv identificarea mostenirii culturale rurale,
clasificarea si descrierea elementelor componente, modalitatea în care acestea interactioneazã si
contribuie la dezvoltarea zonalã si nationalã în context european.
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Amenajarea teritoriului în context european şi naţional

Prin Rezoluţiile 525 şi 526/1968, Adunarea Parlamentară a propus Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei să iniţieze o nouă formă de cooperare europeană în domeniul amenajării
teritoriului şi să instituie pentru aceasta o conferinţă europeană ministerială permanentă, însărcinată
cu elaborarea noilor orientări privind dezvoltarea teritorială a Continentului european şi armonizarea
politicilor naţionale în domeniul amenajării teritoriului.
Prima Conferinţă Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) a avut
loc în 1970, la Bonn (Germania).
Din 1970 CEMAT s-a reunit în 12 sesiuni şi a adoptat de-a lungul timpului o serie de documente
fundamentale pentru amenajarea teritoriului european.
Carta europeană a amenajării teritoriului – primul document programatic în domeniul amenajării
teritoriului al Consiliului Europei, adoptat de cea de a 6-a Conferinţă Europeană a Miniştrilor
Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, în Spania (mai
1983) defineşte amenajarea teritoriului ca: ,,expresie spaţială a politicilor economice, sociale, culturale
şi ecologice ale societăţii „.
Conform aceluiaşi document, ,,Amenajarea teritoriului contribuie la o mai bună organizare spaţială în
Europa şi la găsirea soluţiilor pentru problemele care depăşesc cadrul naţional şi tinde astfel la
creerea simţământului de identitate comună, având în vedere relaţiile Nord-Sud şi Est-Vest”.
Obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului sunt:
Dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor;
Ameliorarea calităţii vieţii;
Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;
Utilizarea raţională a solului;
La nivel european, exista două curente în ceea
ce priveşte dezvoltarea teritoriului. Acest lucru se
datorează neclarificărilor conceptuale. In sensul
utilizat în cadrul Uniunii Europene, planificarea
spaţială nu se suprapune întru totul termenilor de
“aménagement du territoire, “town and country
planning”, “Raumordnung” sau altui termen folosit
de statele membre sau de unele regiuni, cu
referire la modalităţi de organizare a dezvoltării
spaţiale/teritoriale. Aceşti termeni au fost folosiţi în
diferite moduri în cadrul unor traduceri, inclusiv în
Tratatul de la Maastricht, deşi sensurile lor au
semnificaţii specifice pentru fiecare ţară membră
şi nu sunt direct transferabile dintr-o situaţie în alta.
Utilizarea şi semnificaţia termenilor a suferit transformări de-a lungul timpului, ca răspuns la cadrul
specific – legal, socio-economic, politic şi cultural – al unei ţări sau regiuni:
• Planificarea spaţială - care se referă la formularea unei strategii pentru investiţiile de stat şi/sau
la ajutorul statului bazat pe aprecierea generală a teritoriului naţional, a părţilor sale componente şi a
relaţiilor dintre ele, precum şi a contextul mai larg, european şi/sau global.
• Planificarea regională - care are o semnificaţie foarte largă, legată de urmărirea unor obiective
sociale şi economice mari, în special în ceea ce priveşte disparităţile între diferitele regiuni. Acolo
unde această abordare este dominantă, guvernele joacă inevitabil un rol important.
In vederile celor care propun abordarea integrată comprehensivă, abordarea regional-economică
pare, totuşi, neechilibrată. Problemele de mediu şi durabilitate sunt situate pe locul doi.
Principalele documente europene în vigoare care sintetizează experienţa privind amenajarea
teritoriului şi la care România îşi aliniază politicile sale sunt :
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• Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spaţială echilibrată şi
durabilă a teritoriului Uniunii Europene, - document al Uniunii Europene, adoptat la Consiliul
Informal al Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din ţările Uniunii Europene –
Potsdam, Germania (mai 1999).
• Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului european –
document al Consiliului Europei, adoptat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu
Amenajarea Teritoriului (CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000).
In România, cadrul legal de desfăşurare a activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
este Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, care stabileşte :
- obiectivele amenajării teritoriului,
- dezvoltarea economică şi socială echilibrată a
regiunilor şi zonelor cu respectarea specificului acestora;
- îmbunătăţirea
calităţii
vieţii
oamenilor
şi
colectivităţilor umane;
- gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi
protecţia mediului;
- utilizarea raţională a teritoriului;
• obligativitatea desfăşurării activităţilor de amenajarea
teritoriului, în vederea gestionării teritoriului continuu şi de perspectivă, în interesul colectivităţilor
care îl folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul
european.
• structura instituţională şi atribuţiile în domeniu ale administraţiei publice centrale, judeţene şi
locale.
• categoriile de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism, competenţele de avizare şi
aprobare ale acestora.
Conform aceleiaşi legi, activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întreg teritoriul
României pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spaţiale la nivel naţional, regional,
judeţean, orăşenesc şi comunal.

lucrări publice
ANL a recepţionat 192 unitati
locative in luna octombrie

În luna octombrie 2007, Agentia Nationala
pentru Locuinte a receptionat 192 unitati
locative. Apartamentele au fost finalizate în
cadrul Programului Constructii Locuinte pentru
Tineri, destinate închirierii, în diferite judete ale
tãrii:

- Judetul Arges: localitatea Câmpulung
Muscel – 25 locuinte în amplasamentul din
zona Grui, Ansamblul Central;
- Judetul Cãlãrasi: localitatea Cãlãrasi –
20 locuinte în amplasamentul din strada
Cornisei;
- Judetul Gorj: localitatea Rovinari – 39
locuinte în amplasamentul din strada 22
Decembrie 1989;
- Judetul Satu Mare - localitatea Turt – 40
de locuinte în amplasamentul din Piata Eroilor;
- Judetul Timis - localitatea Timisoara – 68
de locuinte în amplasamentul Spitalul Clinic nr.
1 – Locuinte pentru medici rezidenti.
Acest program se adreseaza tinerilor care nu
îsi permit sa cumpere un apartament sau sa
închirieze o locuinta de pe piata libera.
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Blocurile au 3-4 etaje si sunt împartite în
garsoniere si apartamente cu 2 sau 3 camere.
De la începutul anului si pâna la sfârsitul lunii
octombrie au fost finalizate si receptionate
1.317 unitati locative pentru tineri.
Blocurile construite de ANL în cadrul
Programului de Constructii Locuinte pentru
Tineri, destinate închirierii au garantie de 2 ani
si orice problemã semnalatã de locatari în
aceastã perioadã este rezolvatã de firmele de
constructii cu care sunt încheiate contractele.

Dupa finalizare, Agentia Nationala pentru
Locuinte preda locuintele primariilor, urmând
ca acestea sa le repartizeze tinerilor care
îndeplinesc conditiile pentru a putea primi o
casã.
Locuintele se acorda tinerilor cu vârsta între
18 si 35 de ani, care nu au un apartament în
proprietate sau carora nu le-a fost repartizata o
locuinta prin acest program.

Masuri promovate de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor pentru protectia chiriasilor evacuati din case nationalizate

Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor (MDLPL) a initiat un proiect de Ordonantã de
Urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.40/1999 privind
protectia chiriasilor, proiect prin care contractele de închiriere sã fie prelungite pânã la finalizarea
locuintelor pentru chiriasii evacuati, dar nu mai mult de 3 ani, consiliile locale urmând sã notifice
proprietarului si chiriasului data punerii la dispozitie a unei locuinte. Aceastã initiativã a fost
anuntatã de ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, László Borbély, în urmã cu
douã sãptãmâni. La acea datã, proiectul a fost afisat pentru consultare pe site-ul MDLPL si transmis
celorlalte ministere pentru a fi avizat, urmând sã fie promovat în sedintã de guvern. Modificarea
Ordonantei de Urgentã 40/1999 a avut la bazã faptul cã locuintele care se construiesc pentru
chiariasii evacuati au termene de finalizare de cel putin doi ani.
http://www.mdlpl.ro/stiri.php?s=447

urbanism si regenerare urbana
Regenerare urbana in Romania. Rolul Guvernului, al societatii
civile si al actorilor economici
Seminar International, 1 – 2 Noiembrie 2007
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, ca autoritate centrală cu atribuţii atât
în coordonarea domeniului planificării urbane şi
teritoriale, cât şi în cel al gestionării fondurilor
structurale destinate dezvoltării regionale, a sprijinit
Seminarul Internaţional privind Regenerarea
Urbană în România, organizat de Liga
asociaţiilor de proprietari HABITAT din
Romania, in colaborare cu Woonbron, organizatie
de “social hounsing” din Olanda si fundatia
Housing Plus.
Seminarul face parte din programul MATRA - creat pentru a promova transformarea din punct de
vedere social in centrul si estul Europei. Acest program sprijina initiative private existente,
concentrandu-se asupra activitatilor care contribuie la dezvoltarea unei societati democratice.
Obiectivele seminarului au vizat cresterea nivelului de cunoastere printre actorii din Romania
implicati in procesul de regenerare urbana dar si asigurarea unui forum pentru schimbul de experienta
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dintre Romania, Olanda si alte tari. La eveniment au participat reprezentati ai guvernul roman central
si local, societatea civila din Romania si alte tari, dezvoltatori de proiecte si companii de constructii,
institutii de finantare din Romania si din alte tari, guvernului olandez si organizatii “social housing”.
Pentru informatii suplimentare
Chris van der Schoot
Foundation Housing+
Tel: +31 521 380906
Fax: +31 521 383301
E-mail: info@housingplus.nl
www.housingplus.nl
Mihai Mereuta / Tatiana Musteata
Liga Asociatiilor de Proprietari HABITAT
http://www.habitaturban.ro
Informatii suplimentare despre proiectul MATRA puteti gasi pe site-ul: www.regenerareurbana.ro
“Un oras sigur este un oras echitabil”
Eveniment organizat de MDLPL cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii
Ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, László Borbély a participat luni, 1 octombrie
2007, alãturi de Adriean Videanu, Primarul General al Capitalei, la evenimentul “Un oras sigur este
un oras echitabil” organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii.
Organizat in perimetrul strazilor Lipscani si
Smârdan din centrul istoric al Bucurestiului,
evenimentul “Un oras sigur este un oras
echitabil”, si-a propus sã dea tonul unor dezbateri
mai ample pe tema dezvoltãrii urbane integrate
între actorii publici si privati interesati de acest
domeniu.
In cadrul “cafenelei urbanistice”, actiune din
eveniment, s-au purtat discutii între oficiali ai
Ministerului Dezvoltãrii si ai Primãriei Municipiului
Bucuresti, specialisti din domeniul arhitecturii si
urbanismului si cetãteni.
Proiectele de dezvoltare urbanã integratã,
realizate si expuse de absolventi ai programului de
masterat franco–roman „Dezvoltare urbanã integratã” de la Universitatea de Arhitecturã si Urbanism
“Ion Mincu” Bucuresti au arãtat cã existã idei si, dupã cum a punctat ministrul László Borbély, acestea
pot fi dezvoltate si implementate chiar prin intermediul Programului Operational Regional.

proiecte de succes

Dezvoltare regionala prin
proiecte inovative:
Promovarea cooperarii intre
cercetare/industrie si transferul
tehnologic in sectorul
Biotehnologic
Lombardia, ITALIA

Context:
Obiectivul “Scounting Programme”:
Trasarea unor harti clare a proiectelor de
cercetare aflate in derulare in laboratoarele si
universitatile regionale, pentru a aprecia
potentialul lor actual in sfera industriala si
pentru a acorda sprijinul necesar demararii
procesului de transfer tehnologic.
Parteneri:
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- promovarea proiectului a fost realizata de o
structura financiara regionala si o asociatie
industriala, cu suportul si sprijinul oferit din
partea tuturor institutiilor stiintifice regionale.
Durata proiectului: 2003 – 2006
Cost total: 785.200 EURO din care 100.000
EURO din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDER)
Programul a durat trei ani si a constat in
parcurgerea mai multor etape:
- Intalnirea cu grupul de cercetare regional
existent si monitorizarea programelor de
cercetare aflate in derulare;
- Stabilirea si difuzarea portofoliului
personalizat
a
potentialelor
rezultate
industriale.
- Acompanierea procesului de transfer
tehnologic pentru a creea parteneriate pentru
unele dintre proiectele selectate.
Rezultate:
- infiintarea unui grup de experti si a unei
structuri de management experimentata in
transferul de tehnologie;
- metodologia dezvoltata a fost pragmatica si
s-a bazat pe instrumente inovative: apropierea
si contactul direct cu cercetatorii in vederea
realizarii
unei
cercetari
exhaustive;
management pentru sectorul de cercetare in
vederea stabilirii criteriilor de selectie conform
cerintelor de piata.

Rezultatele au fost extrem de incurajatoare:
178 de proiecte au fost diseminate in mai mult
de 20 de proiecte adiacente si aproape 30 de
cooperari din aria industrie/cercetare.
CONTACT
Regione Lombardia
Maria Pia Redaelli - Director of the Higher
Education, Research and Innovation Office
E-mail: Operating contact
agnese_maurizio@regione.lombardia.it ,
carmela_rundo@regione.lombardia.it
Website: http://www.regione.lombardia.it
Finlombarda S.P.A.
Marco Nicolai – Managing Director
E-mail: Project Officer
valeria.laina@finlombarda.it
Website: http://www.finlombarda.it
Comitato Bioinitiativa
Prof. Umberto Rosa - President
E-mail: Scientific Officer
riccardo.galli@sorin.com
Website: http://www.bioiniziativa.it

infoRegional
Atelier de lucru “Programul
Operaţional Regional - pe
înţelesul tuturor” in regiunea
Nord-Est
Agenţia pentru Dezvoltare Regională NordEst a organizat vineri, 28 septembrie, la Piatra
Neamţ, un atelier de lucru privind procedurile
pentru implementarea proiectelor finanţate în
cadrul Programului Operaţional Regional 20072013. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul
Proiectului Phare 2004 şi s-a bucurat de
prezenţa a peste 80 de participanţi – potenţiali
beneficiari ai Programului Operaţional Regional
din toate cele 6 judeţe ale Regiunii de dezvoltare
Nord-Est (reprezentanţi ai administraţiei publice

locale, ONG-uri, IMM-uri interesate şi firme de
consultanţă).
Obiectivul principal al evenimentului a fost
informarea şi familiarizarea potenţialilor aplicanţi
cu procedurile de lucru ale Agenţiei în
implementarea unui proiect.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR)
Nord-Est îndeplineşte rolul de Organism
Intermediar pentru implementarea acestui
program, iar prin Acordul cadru semnat cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor în calitate de Autoritate de
Management, o serie de atributii au fost delegate
către nivelul regional, cu un impact major asupra
absorbţiei Fondurilor Structurale în Regiunea
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Nord-Est. Printre principalele atribuţii delegate
se numără: informare, publicitate şi help-desk
(punct de informare şi sprijin pentru solicitanţi şi
beneficiari), participarea în procesul de evaluare
şi selecţie a proiectelor, semnarea contractelor
cu beneficiarii, monitorizarea şi verificarea
implementării proiectelor finanţate prin POR
2007-2013. În conformitate cu aceste atribuţii şi
în logică dezvoltării unui astfel de proiect, au fost
prezentate Procedurile de Informare şi
Publicitate, Evaluare şi Selecţie, Contractare,
Verificare Tehnică şi Financiară şi Procedura de
Nereguli.

„Evenimentul a fost primit cu deosebit interes
de către potenţialii beneficiari ai Programului

Operaţional Regional, în condiţiile în care
estimăm că până la sfârşitul lunii noiembrie a.c.
vor fi lansate Ghidurile Solicitantului pentru
fiecare Axă prioritară din POR. Am atras atenţia
solicitanţilor de finanţare din Regiunea noastră
asupra elementelor care pot asigura succesul
proiectelor: o fundamentare clară a proiectului,
un plan clar cu obiective şi ţinte realiste, termene
de realizare riguroase şi resurse financiare
disponibile, precum şi o echipă pregătită şi
motivată pentru implementarea proiectului” a
declarat D-l Gheorghe Harja, Director Direcţia
Management POR din cadrul” ADR Nord-Est.
Date de contact:
Gabriela Bobeanu, Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Nord-Est,
Directia Comunicare si Promovare Regionala,
Tel/Fax: 0233 224167, â
Email: gbobeanu@adrnordest.ro
Web: www.adrnordest.ro
Birou Regional de Informare
Strada Lt. Draghescu, nr.9 Piatra Neamţ,
Tel/Fax: 0233 224167,
E-mail: info@adrnordest.ro

Forumul Regional de Investitii Nord-Est Romania la a IV-a editie
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in parteneriat cu Agentia Regionala pentru
Protectia Mediului Bacau, Primaria Municipiului Bacau, Consiliul Judetean Bacau si Institutia
Prefectului - Judetul Bacau au organizat a IV-a editie a Forumului Regional de Investitii Nord - Est
Romania. Manifestarea a fost gazduita in acest an de Municipiul Bacau, recunoscut pentru dinamica
sa economica si potentialul antreprenorial ridicat, si a cuprins doua evenimente distincte:
- Conferinta „Dezvoltare regionala durabila in contextul inovarii
- Bursa de Contacte
Conferinta s-a desfasurat in perioada 1-2 noiembrie 2007 si a inclus tematici de interes pentru
mediul de afaceri si administratiile publice locale din Regiunea Nord-Est, privind implementarea si
creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale si promovarea oportunitatilor de investitii in
Regiunea Nord-Est.
Bursa de Contacte, organizata in data de 2 noiembrie a avut 4 sectiuni simultane:
1.Sectiune dedicata Autoritatilor de Management si/sau Organismelor Intermediare pentru
Programele Operationale Sectoriale 2007-2013
2.Sectiune dedicata bancilor comerciale din Regiunea Nord-Est
3.Sectiune dedicata companiilor din sectorul constructii
4.Sectiune dedicata organizatiilor de sprijinire a afacerilor si firmelor de consultanta.
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Proiectele pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale
Incepând din 10 septembrie, Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest poate primi
cereri de finanţare pe domeniul de intervenţie
2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de
drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv
construcţia/reabilitarea
şoselelor
de
centură”. Ghidul solicitantului poate fi
consultat pe www.nord-vest.ro. Cererile de
finanţare se primesc continuu, până la
contractarea integrală a fondurilor alocate.

vor fi finanţate prin cele şase Programe
Operaţionale naţionale, între care şi Programul
Operaţional Regional, în perioada 2007-2013.
Este vorba despre licitaţia pentru domeniul
major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea
şoselelor de centură”. Concomitent cu
lansarea licitaţiei a fost dată publicităţii şi
varianta finală a Ghidului solicitantului pentru
acest domeniu de intervenţie.
Axa prioritară 2 vizează reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene;
reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi
urbane; construcţia/reabilitarea/modernizarea
şoselelor de centură cu statut de drum
judeţean. Solicitanţii eligibili sunt autorităţi ale
administraţiei publice locale, asociaţii de
dezvoltare intercomunitară sau autorităţi ale
administraţiei publice locale între care există
acorduri sau parteneriate pentru realizarea
unor programe de dezvoltare zonală

Licitaţia de proiecte pentru Axa prioritară 2
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale”, componentă a Programului
Operaţional Regional (POR) 2007-2013 a fost
lansată, săptămâna trecută, de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei
(MDLPL). Este prima licitaţie de proiecte care
Alocarea financiară destinată îmbunătăţirii infrastructurii de transport regionale şi locale pentru
Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord), este de 105,99 milioane Euro pentru perioada 20072013, iar valorile între care se pot înscrie proiectele sunt între 1.000.000 şi 40.000.000 Euro. La nivel
naţional, alocarea financiară orientativă pentru axa prioritară 2 este de 876.711.006 Euro, din care
758.355.021 Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 118.355.985 Euro
cofinanţarea naţională.
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este organism intermediar pentru implementarea
POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Vest; autoritatea de management fiind MDLPL.

oportunităţi
FINANŢARI

Denumirea programului Programul pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin
fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
Finaţator
ANIMMC
Termen limită
5 decembrie 2007
Beneficiari
IMM
9.600 mii. lei
Buget
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Obiectivul programului
- cresterea competitivitatii si capitalizarea
intreprinderilor mici si mijlocii, pentru o mai
buna consolidare a capitalului si a competitiei
la care sunt supuse aceste societati pe piata
unica.
Solicitanti eligibili
- persoane juridice (societati comerciale
/societati cooperative) asa cum sunt definite de
Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- au numarul mediu scriptic anual de personal
de pana la 249 salariati si realizeaza o cifra de
afaceri neta de pana la 50 milioane Euro,
echivalent in lei, sau detin active totale care nu
depasesc echivalentul in lei a 43 milioane
Euro, conform ultimei situatii financiare
aprobate, respectiv 31.12.2006.
- nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare
judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau
suspendare temporara a activitatii;
- au capital social integral privat, sunt
inregistrate si isi desfasoara activitatea pe
teritoriul Romaniei;
- au cel putin 1 an de la infiintare la data
depunerii Cererii-tip pentru alocarea de
fonduri;

- si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a
impozitelor catre bugetul general consolidat;
- au incheiat anul fiscal anterior anului in curs
cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in
parte profitul;
- au aplicat amortizarea accelerata prevazuta
de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru
activele pentru care solicita fonduri in cadrul
acestui Program;
- nu sunt in dificultate, in conformitate cu
prevederile "Instructiunilor privind ajutorul de
stat pentru salvarea si restructurarea firmelor
in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al
Comisiei Europene OJC 244/2004.
Date de contact
ANIMMC
Strada Poterasi, nr.11, cod postal 040263,
sector 4, Bucuresti
Tel: 3362180
Fax: 3361843
Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si
documentele justificative indosariate vor fi
transmise prin delegat, in plic sigilat la sediul
ANIMMC sau la sediile Oficiilor Teritoriale
pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie
(OTIMMC )

Denumirea programului Programul PHARE 2006 - Coeziune Economica si Sociala
Dezvoltarea Resurselor Umane - Schema de finantare nerambursabila Servicii Sociale
Finaţator
Uniunea Europeana
Termen limită
7 decembrie 2007
Beneficiari
ONG, APL
Buget
7 milioane de euro.

Obiectivele programului
- realizarea unui sistem national de asistenta
sociala bazat pe principiul egalitatii care sa
rezolve problemele reale ale grupurilor
vulnerabile in societate si care sa fie construit
printr-un proces de consultare si participare
continua a reprezentantilor diferitelor nivele
guvernamentale si in cadrul unui parteneriat
efectiv cu societatea civila.
Obiectivul specific:

- dezvoltarea serviciilor sociale in vederea
promovarii incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile si dezvoltarii resurselor umane, si
realizarea de parteneriate efective intre
autoritatile publice locale si organizatiile
guvernamentale care activeaza ca furnizori
acreditati de servicii sociale
Solicitanti eligibili
- directiile generale de asistenta sociala si
protectia copilului de la nivelul consiliilor
judetene;
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- serviciile publice de asistenta sociala sau
compartimentele de asistenta sociala din
cadrul consiliilor locale sau orice alta structura
creata la nivelul consiliului local cu
responsabilitati in domeniul asistentei sociale;
- institutii publice care au constituite
compartimente / unitati de asistenta sociala ca
de exemplu: spitale, scoli, universitati,
penitenciare, politie, mitropolii, episcopii.
Partenerii solicitantului de finantare
nerambursabila pot fi organizatii non-profit
publice sau private, cum ar fi:
- directii generale de asistenta sociala si
protectia copilului de la nivelul altor consilii
judetene;
- servicii publice de asistenta sociala sau
compartimente de asistenta sociala din cadrul
altor consilii locale;
- institutii publice care au constituite
compartimente de asistenta sociala si desfasoara
activitati in domeniul social, precum: spitale,
scoli, universitati, penitenciare, politie, biserici
etc.;
- organizatii neguvernamentale;

- agentii judetene de ocupare a fortei de munca;
- orice alta organizatie publica sau privata care
poate contribui la imbunatatirea caliattii serviciilor
sociale care vor fi dezvoltate in proiectul propus.
Conditii de finantare
Numarul maxim de parteneri intr-un parteneriat
nu trebuie sa fie mai mare de 3 inclusiv
solicitantul de finantare nerambursabila.
Durata: durata initiala planificata de
implementare a unui proiect nu poate fi mai mica
de 12 luni si nu poate depasi 18 luni.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati
http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate/07090
7ghidphare2006.pdf
Date de contact finantator
Mihaela Tarcolea
Tel.: 315 02 07
E-mail: mihaela.tarcolea@fseromania.ro

Denumirea programului Programul Spatii verzi
Finaţator
Termen limita
Beneficiari
Buget

MOL Romania
si
Fundatia pentru Parteneriat
11 decembrie 2007
ONG
50.000 EURO
7.500 Ron suma maxima / proiect.

MOL Romania in parteneriat cu Fundatia
pentru Parteneriat, lanseaza editia 2008 a
programului Spatii verzi - program ce
urmareste implicarea comunitatilor in proiecte
de infiintare, amenajare si reabilitare de spatii
verzi publice.
Programul este destinat organizatiilor
neguvernamentale din Romania in parteneriat
cu scoli si/sau institutii publice.
Sunt eligibile pentru finantare:
- organizatii autonome, non-partizane, fara
scop lucrativ (non-profit), care functioneaza in

Romania conform Ordonantei de Guvern
26/2000;
- filiale ale organizatiilor nationale, cu conditia
sa aiba cont separat in banca si sa aiba
acordul conducerii organizatiei centrale.
Activitati eligibile
Se pot solicita fonduri pentru infiintarea si
reabilitarea parcurilor publice, terenurilor de
joaca, parcurilor scolilor pe baza principiilor
mediu-protective,in scopul utilizarii comunitare.
Contributia organizatiei solicitante la realizarea
proiectului va fi de minim 20% din bugetul total
al proiectului si poate fi partial sau integral in
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fonduri si/sau in natura (ex: comunicatii,
cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse
la dispozitie pentru realizarea proiectelor, etc.).
In cadrul contributiei proprii nu se accepta
munca voluntarilor.
Sunt finantate proiecte ale organizatiilor din
urmatoarele localitati:
Aiud

Cluj

Odorheiu

Sf-Gheorghe

Alba Iulia Constanta Onesti
Alexandria Craiova
Oradea
Arad
Deva
Orãstie
Drobeta
Bacãu
Turnu
Petrosani

Sibiu
Sighisoara
Slatina

Baia Mare Focsani
Piatra Neamt
Bistrita
Galati
Pitesti
Bors
Gheorgheni Ploiesti
Râmnicu
Botosani Giurgiu

Suceava
Târgoviste
Tg-Jiu

Brãila
Brasov
Bucuresti
Buzãu

Tg-Secuiesc
Tarnaveni
Timisoara
Turda

Hunedoara
Iasi
Lugoj
Medias

Reghin
Resita
Roman
Satu Mare

Carei

Miercurea-

Sebes

Zalãu

Cererea de finantare trebuie depusa la sediul
Fundatiei pentru Parteneriat.
Date de contact
Fundatia pentru Parteneriat
Adresa
530120 Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului nr. 13,
ROMANIA
Tel: +40-266-310.678 Fax: +40-366-105.267
E-mail: office@repf.ro

Slobozia

Tg-Mures
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CALENDARUL FINANTARILOR 2007
Denumirea
programului

Denumirea
programului

Programul Democracy Grants

Finantator

Program
pentru
întarirea
institutiilor democratice din
sud-estul Europei, promovarea
cooperarii trans-frontaliere si
dezvoltare politica, sociala si
economica regionala
Balkan Trust for Democracy

Finantator

Termen limita
Beneficiari

permanent
ONG, APL

Termen limita
Beneficiari

Informatii

http://www.gmfus.org/grants/balk
antrust.cfm

Informatii

Denumirea
programului

Programul de promovare a
drepturilor femeilor

Denumirea
programului

Ambasada Statelor Unite în
Romania
permanent
ONG – pentru proiecte care
vizeaza promovarea democratiei
http://bucharest.usembassy.gov/
Embassy/Public_Diplomacy/IRC
_DSGP.htm l
Programul GEF de granturi
mici

Finantator
Termen limita
Beneficiari

Global Fund for Women
permanent
ONG, persoane fizice– pentru
proiecte în domeniul egalitatii
sanselor
http://www.globalfundforwomen.o
rg/work/grants/

Finantator
Termen limita
Beneficiari

Informatii

Informatii

UNDP/ GEF
permanent
ONG – Pentru proiectele
implementate de ONG-uri si OCuri în vederea protejarii mediului.
http://www.undp.ro/environment/
pdf/Details%20in%20Romanian
%20%20Project%20Concepts.pd
f

FINANTARI 2008

Programe
Program
Finantator
Buget total
Data lansarii
Termen limita
Descriere program

Beneficiari

Europa pentru cetateni 2007-2013
Uniunea Europeana
215 milioane EURO
10 mai 2007
31 decembrie 2013
OBIECTIVE GENERALE:
- de a oferi cetatenilor oprtunitatea de a interactiona si de a participa la constituirea
unei Europe mai apropiate, democratica si deschisa, unita si imbogatita prin
diversiatatea sa culturala, dezvoltand astfel cetatenia Uniunii Europene;
- de a dezvolta o identitate europeana, bazata pe valori comune, istorie si cultura;
- de a crea cetatenilor un simt al apartenentei la Uniunea Europeana;
- de a spori gradul de toleranta si intelegere in randul cetatenilor europeni,
respectandu-se si promovandu-se diversitatea culturala si lingvistica si contribuind in
acelasi timp la dialogul intercultural.
• Autoritati publice locale
• Institutii de invatamant

Informatii
suplimentare
Program
Finantator
Buget total
Data lansarii
Termen limita
Beneficiari
Obiectivele
programului

Informatii
suplimentare
Program
Finantator
Buget total
Data lansarii
Termen limita
Beneficiari
Obiectivele
generale

Informatii
suplimentare

• Organizatii non-profit
• Parteneri sociali (sindicate)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
Tinerii in Actiune 2007-2013
Uniunea Europeana
885 milioane Euro
5 decembrie 2006
31 decembrie 2013
Tinerii cu varste cuprinse intre 13 si 30 ani.
• Promovarea cetateniei active a tinerilor in general si a cetateniei europene in
particular
• Dezvolta solidaritatea si promoveaza toleranta in randul tinerilor, in mod
particular pentru a incuraja coeziunea sociala in Uniunea Europeana;
• Incurajeaza intelegerea reciproca intre tinerii din tari diferite;
• Contribuie la dezvoltarea calitatii sistemului de sprijin pentru activitatile tinerilor
si posibilitatile organizatiilor societatii civile in domeniul tinerilor;
• Promoveaza cooperarea europeana in domeniul tinerilor
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/index_en.htm
Sprijinirea sectorului audiovizual european: MEDIA 2007
Uniunea Europeana
754.950.000 Euro.
24 noiembrie 2006
31 decembrie 2013
Persoane juridice
Pastrarea si sporirea diversitatii culturale si lingvistice si a mostenirii cinematografice si
audiovizuale, garantarea disponibilitatii acesteia pentru public si promovarea dialogului
intercultural ;
O mai buna distributie si vizionare a lucrarilor audiovizuale in interiorul si in afara
Uniunii Europene ;
Cresterea competitivitatii sectorului audiovizual in cadrul unei piete europene
competitive si deschisa, in vederea ocuparii unui loc de munca.
DETALII DE CONTACT:
Biroul MEDIA Romania
Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene
Dl. Vladimir Simon, director
Str. Barbu Delavrancea nr. 57, Sector 1
011353 Bucuresti
Tel: +40 21 316 60 60
Fax: +40 21 316 60 61
Email: info@eurocult.ro
Website: www.eurocult.ro
MEDIA 2007
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
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burse in UE şi stagii de practică
Organizator: Universitatea Central Europeană
CEU Budapesta
An universitar: 2008-2009
Burse : masterat si doctorat
Se adreseaza : Studenţilor aflaţi în ultimul an de
studiu sau absolvenţilor care au obţinut diploma
de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţămînt
superior acreditate.
Cursurile, cu predare în limba engleză, se vor
ţine la sediul universităţii din Budapesta.
Data limita : 15 ianuarie
Domeniile de studiu economie (MA, PhD),
- politicile şi ştiinţele mediului (MS, PhD),
- gen şi cultură (MA, PhD),
- istorie (MA, PhD),
- politici publice (MA),
- relaţii internaţionale şi studii europene (MA),
- studii juridice (LLM, MA, SJD),
- matematică (PhD),
- studii medievale (MA, PhD),
- studii în naţionalism (MA),
- filosofie (PhD),
- ştiinţe politice (MA, PhD),
Dosarul de inscriere trebuie sa contina :
1. formularul de înscriere. Acesta trebuie
completat şi trimis on-line la adresa
https://online.ceu.hu
Următoarele documente vor fi trimise prin
poştă direct la CEU Budapesta:
- două scrisori de recomandare pentru
programele de masterat şi trei scrisori de
recomandare pentru programele de doctorat,
fiecare în plic închis şi sigilat;
- curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (dacă
este cazul);
- copia diplomei de licenţă sau adeverinţă de
student pentru cei în ultimul an de studii,
precum şi o fotocopie a acestui act (în limba
româna şi engleză).
- copia legalizată a foii matricole şi o fotocopie a
acesteia (în limba română şi engleză)
- un eseu/plan de cercetare specific fiecărui
departament, pe tema precizată în buletinul de
admitere CEU.
Candidaţii vor trimite dosarele la următoarea
adresă: CEU - Admissions Office, Nádor u. 9,
1051 Budapest, Hungary.

Informaţii suplimentare:
pagina de web a CEU: www.ceu.hu,
pagina de web a CEDU: www.cedu.ro
pagina de web a CRDE: www.edrc.ro
prin e-mail de la adresa mtruca@cedu.ro
(Mihaela Truca)
averes@edrc.ro (Ágnes Veres)
Sediul Centrului Educatia 2000+ din Bucuresti
tel: 021/2120780 si 021/2120781
Sediul CRDE din Cluj -Napoca,
Str. Tebei 21, tel: 0264-420490;
E-mail: info@edrc.ro
www.ceubusiness.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/download/oferta_burse.pdf
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/
Comunitatea virtuală a românilor care au studiat,
studiază sau sunt interesaţi să studieze în
străinătate. Grupul publică anunţuri referitoare la
burse, stagii, conferinţe, şcoli de vară.
Yahoo-grupul
Euroconferinţe,
http://dir.groups.yahoo.com/group/euroconferinte
 Caleidoscop. Resurse pentru sectorul nonprofit
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/. Site dedicat burselor
internaţionale.

Stagii de practică în instituţiile UE
 Oficiul de stagii al Comisiei Europene
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm#Inf
otab1
 Eurobrussels.com
http://www.eurobrussels.com
Stagii de practica la Comisia Uniunii Europene
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_
en.htm#Infotab1

oportunităţi de angajare
FRENCH TRANSLATOR
Instituţia
Recrutor
Pozitie
Departament

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Locaţie
Termen limita
Criterii de eligibilitate

Oficiul European pentru Selecţia de Personal (ESPO)
CDT-AD 6-2007/06 – (M/F)
TRANSLATION – ROMANCE AND MEDITERRANEAN LANGUAGE
GROUP
Luxemburg
18 noiembrie 2007
- cetăţeni ai Statelor Membre UE
- studii universitare atestate cu diploma
- foarte bune cunostinte de limba engleza si franceza si bune
cunostinte ale uneia dintre limbile UE
- cel putin 3 ani experienta profesionala in pozitia de translator

Informatii suplimentare

www.cdt.europa.eu
http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/vEmList?Openview&unid=794
010C6B202A8AEC1256FDD0038ADF9&lst=ffet-5ywnvl&lstc=ffet5ywnvm#

Consilier juridic IP2 din cadrul Directiei Generale Juridice- Serviciul avizare acte normative.
INSTITUŢIE

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
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Descriere

Termen limita
Informatii suplimentare

CONDITII GENERALE:
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele
conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru
care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia
publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in
legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a
unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care
ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat
contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7
ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita
prin lege.
CONDITII SPECIFICE:
- Studii superioare juridice absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;
- Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice;
- Cunostinte operare PC
16 noiembrie 2007

MDLPL
Telefon: 037211.14.08 sau 037211.14.93
Anuntul complet , formularele de inscriere si bibliografia se pot
gasi la:
http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1168
experienta de munca pe o perioada limitata de timp
Instituţie
Data limită
Descriere

Comisia Europeană
31 decembrie 2007

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/civil_service/job/temp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/contract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_en.htm

Dupa recenta extindere, Comisia Europeana are nevoie de
personal suplimentar, vorbitor fluent de limba romana atat la
Bruxelles cat si la Luxemburg precum si pentru Reprezentanta
sa in Romania
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afaceri europene
Conferinta de finalizare a programelor URBAN 2000-2006 si
URBACT I (2002-2006)
Lansarea programului URBACT II (2007-2013)
04-06 noiembrie 2007, Berlin, Germania
Programul URBACT a organizat conferinta sa anuala, la Berlin, în perioada 04-06 noiembrie a.c.
Oiective principale: finalizarea programului URBAN 2000-2006,
finalizarea programului URBACT I (2002-2006) si lansarea
programului URBACT II (2007-2013).
Conferinta a abordat chestiunea dezvoltarii urbane din
perspectiva celor doua programe URBAN si URBACT I, corelarea
activitatilor desfasurate în cadrul acestora cu programele
nationale, impactul Initiativei “Regiuni pentru Schimbare
Economicã” asupra implementarii la nivel local a politicii europene
în domeniul dezvoltãrii urbane.
URBACT II are ca principal obiectiv satisfacerea necesarului de
informatii în procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltare
urbana durabila în toate regiunile europene. O atentie deosebita
este manifestata pentru prioritãtile Lisabona si Gothenburg, fapt
pentru care axele prioritare ale programului URBACT II si subtemele aferente vizeaza urmatoarele:
Axa prioritara 1: Orase, promotoare ale cresterii economice si ocuparii fortei de munca
- Promovarea antreprenoriatului
- Îmbunatatirea inovarii si economiei cunoasterii
- Ocuparea fortei de munca si capitalul uman
Axa prioritara 2: Orase atractive si unite
- Dezvoltarea integrata a zonelor degradate sau în curs de degradare
- Integrarea sociala
- Aspectele legate de mediu
- Guvernanta si planificarea urbana
Axa prioritara 3: Asistenta tehnica (asigura managementul si implementarea
programului).

La eveniment au participat reprezentati ai autoritatilor de la nivel local, regional si national
relevante în domeniul urban, precum si ai Comisiei Europene
Mai multe detalii privind conferinta, precum si pentru înscrieri, va rugam sa accesati link-ul:
http://urbact.eu/news-events/focus-on/single-news/article/urbact-urban-conference-berlin-november4th-5th-6th-2007.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=54&cHash=359b591e7b
Mobilitatea urbana: orase mai verzi, cu trafic fluid si sigur
Comisia a adoptat recent Cartea Verde "Catre o noua cultura a mobilitatii urbane", lansand o
dezbatere pe marginea principalelor aspecte legate de mobilitatea urbana: orase mai verzi, cu un
trafic fluid, mobilitate urbana mai inteligenta si un transport accesibil si sigur pentru toti
cetatenii europeni.
Comisia doreste sa identifice, in colaborare cu toate partile interesate, obstacolele care ar putea sta
in calea succesului mobilitatii urbane si modalitatile de indepartare a acestora, informeaza europa.eu.
„In pofida diferentelor dintre ele, orasele europene se confrunta cu probleme similare:
aglomeratia, schimbarile climatice, poluarea, nivelul scazut de securitate. Cartea verde isi

propune sa atraga atentia europenilor asupra dimensiunii urbane a politicii transporturilor si sa
indrepte lumina reflectoarelor asupra politicilor inovatoare pe care le pun in aplicare orasele
deschizatoare de drumuri in acest sens“, a afirmat vicepresedintele Jaques Barrot, Comisarul
pentru transporturi. „Obiectivul meu este acela de a afla ce poate face Europa pentru a sprijini
aceste politici“, a adaugat Barrot.
Cartea verde prezinta o serie de probleme de politici pe tema mobilitatii urbane si include douazeci
si cinci de intrebari deschise vizand rezolvarea acestor probleme. Intrebarile abordeaza, printre altele,
modalitatile de imbunatatire a transportului in comun, de intensificare a utilizarii tehnologiilor ecologice
si cu consum scazut de energie, de promovare a mersului pe jos si pe biciclete si de protejare a
drepturilor calatorilor care folosesc transportul public.
Alte intrebari analizeaza ideea unui program de „etichetare“ pentru orasele care isi asuma rolul de
deschizatoare de drumuri, elaborarea unor linii directoare pentru zonele verzi cu masuri restrictive si
promovarea introducerii unui sistem de taxare a utilizatorilor carosabilelor urbane.
Cartea verde stabileste o agenda europeana pentru mobilitatea urbana respectand, in acelasi timp,
responsabilitatile autoritatilor locale, regionale si nationale din acest domeniu. Comisia doreste sa
lanseze o dezbatere pe marginea modalitatilor optime in care poate permite dezvoltarea unei noi
culturi a mobilitatii urbane in Europa.
Cartea verde marcheaza debutul unei noi etape de consultare si urmeaza sa fie dezbatuta de catre
institutiile europene.
Cetatenii si factorii interesati sunt invitati sa comunice Comisiei opiniile pe marginea acestui subiect
pana la 15 martie 2008. La inceputul toamnei 2008, va urma un plan de actiune privind mobilitatea
urbana. Pentru fiecare masura propusa pe care o va include, acest plan de actiune va indica un
termen-limita pentru punerea efectiva in aplicare a acesteia si va identifica responsabilitatile diferitilor
actori, acordand in acelasi timp respectul cuvenit principiului subsidiaritatii.
Publicarea cartii verzi a fost anuntata in cadrul revizuirii intermediare a Cartii albe privind
transporturile. Ea se numara printre cele douazeci si una de prioritati strategice ale Comisiei pentru
anul 2007. Mai multe informatii despre cartea verde si procesul de consultare sunt disponibile
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Q&A
Buna ziua,
Reprezint o firma cu activitate in domeniul
hotelier si am cateva nelamuriri in legatura cu
programul POR, partea de Turism.
Mentionez ca detin un hotel clasificat in Sinaia,
am experienta in domeniu, dar vreu sa investesc
prin POR in capacitatea de cazare din Costinesti,
pe care o detin si care functioneaza ca firma
comerciala, fara sa fie inscrisa in circuit prin
Autoritatea de Turism.
As avea nevoie de urmatoarele informatii:
1. Pentru un hotel de modernizat exista vreo
conditie de VECHIME in circuitul turistic?
2. As dori sa stiu unde pot gasi o lista cu ce
statiuni sunt incluse la cele eligibile pentru
finantare.
Va multumesc,
Ana Maria Catrina

Stimata doamna,
La intrebarile dvs, va comunicam in primul rand
ca extinderile si modernizarile structurilor de
cazare sunt eligibile pentru finantare prin POR.
1. Cu privire la vechimea hotelului, eligibilitatea
vizeaza solicitantul - in sensul ca sunt eligibile
cereri de finantare a caror solicitanti au "Durata de
activitate de minim 1 an de zile în domeniul
turismului la data depunerii cererii de finantare.
2. Lista statiunilor turistice eligibile pentru
finantare prin POR este HG 867/2006.
Totodata, va informam ca in cadrul fiecarei ADR
functioneaza birouri de asistenta pentru aplicanti si
puteti adresa intrebari privind proiectele pe care le
pregatiti. Sinaia apartine de ADR Sud Muntenia
(www.adrmuntenia.ro).
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional
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pastila de dezvoltare
Regiunea de Dezvoltare Sud
Caracteristici demo-geografice
Regiunea Sud este situată în partea de sud a României, având o suprafaţă de 34.453 km2 (14.45
% din suprafaţa României). Judeţele care compun această regiune sunt: Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.
Relieful regiunii este caracterizat de predominanţa formelor de relief de joasă altitudine, respectiv
câmpii, lunci şi dealuri. Regiunea Sud are o reţea de
localităţi alcătuită din 48 de oraşe (din care 16
municipii). Populaţia totală a regiunii era, în 2005, de
3.342.042 locuitori, reprezentând 15,4% din populaţia
României. Gradul de urbanizare este de 41,7%, sub
media pe ţară, explicabil prin faptul că, exceptând
judeţul Prahova, majoritatea populaţiei trăieşte în mediul
rural.
Cele mai multe oraşe (32) au sub 20.000 de locuitori,
Giurgiu – gara fluvială
multe dintre acestea cu o infrastructură deficitară,
apropiată de cea a zonelor rurale. Numai 2 oraşe au
peste 100.000 de locuitori (Ploieşti şi Piteşti). Distribuţia teritorială arată o concentrare mai mare a
oraşelor în judeţul Prahova (14) şi mai redusă în Giurgiu (3).
Forţa de muncă şi migraţia
Ponderea populaţiei ocupate era, în 2005, de 35,7% din populaţia regiunii, sub media pe ţară
(38,8%), Gradul de ocupare a populaţiei pe sectoare de activitate, la nivel regional, indică o pondere
ridicată a populaţiei ocupate în agricultură (judeţele Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi) şi o pondere
relativ scăzută a celei ocupate în industrie şi servicii (judeţele Prahova şi Argeş).
Lipsa locurilor de muncă în zonele rurale determină o masivă plecare către Bucureşti şi migraţia
tinerilor către Europa de Vest, astfel încât satele şi oraşele mici se depopulează.
Economia regională
Partea de nord a Regiunii (judeţele Argeş,
Dîmboviţa şi Prahova) se caracterizează printr-un
grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând locul
1 pe ţară în ceea ce priveşte producţia industrială.
Partea sudică a Regiunii (judeţele Călăraşi,
Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman) este o zonă
tradiţional subdezvoltată, reprezentând al doilea
buzunar de mare sărăcie în România (primul pol fiind
cel din Regiunea Nord - Est). Ea se caracterizează
prin preponderenţa populaţiei ocupate în agricultură.

Portul Corabia

Infrastructură de transport:
Regiunea dispune de o reţea de drumuri publice europene, naţionale şi judeţene cu o lungime de
12.000 km. şi o reţea feroviară de 1225 km. Dunărea, arteră fluvială europeană, înlesneşte legăturile
acestei regiuni cu principalele oraşe din bazinul său hidrografic.
În ceea ce priveşte transportul rutier, regiunea beneficiază de o bună deschidere internă şi
internaţională, asigurată de 5 drumuri europene şi de 2 autostrăzi, respectiv A1 (Bucureşti - Piteşti) şi
A2 (Bucureşti – Constanţa, aflată parţial în exploatare), însă doar 29,2% din totalul drumurilor publice
sunt modernizate.

Regiunea Sud beneficiază şi de avantajul oferit de principala arteră fluvială de navigaţie europeană,
Dunărea, însă puţin folosită ca urmare a reducerii capacităţilor industriale ale oraşelor porturi şi lipsei
transportului naval de călători.
Zone problemă:
Problemele majore ale regiunii au fost generate de restructurarea industriei din ultimii 15 ani, care a
determinat închiderea unor unităţi industriale din zone monoindustriale, ducând la apariţia unor
probleme sociale grave în ariile aferente multor localităţi, dintre care amintim: Mizil, Valea
Călugărească, Costeşti, Stoieneşti etc.
Probleme economico-sociale au apărut şi în localităţile rurale axate pe industria extractivă,
localizate în zona Subcarpaţilor, unele (Filipeşti şi Ceptura) fiind declarate în trecut zone defavorizate,
pentru a încuraja investiţiile din aceste zone, prin acordarea unor avantaje fiscale, care, din păcate, au
avut un impact redus asupra situaţiei economico-sociale a localităţilor respective.
Oportunităţi şi potenţial de dezvoltare:
Regiunea Sud are un important potenţial de dezvoltare economică, diferenţiat între nordul şi sudul
regiunii. Astfel, în nord există importante resurse de subsol reprezentate de zăcăminte de ţiţei şi
gaze naturale, cărbuni, sare, etc a căror prelucrare şi comercializare poate creşte valoarea
adăugată din regiune. De cealaltă parte, în sudul regiunii există suprafeţe agricole întinse, care pot
sta la baza dezvoltării unei agriculturi specializate pe anumite tipuri de culturi, corespunzătoare
condiţiilor pedologice din regiune.
Contribuţia industriei la crearea PIB regional este de peste 30%, în special prin aportul
întreprinderilor din industria chimică şi petrochimică (judeţele Prahova şi Argeş), maşini,
echipamente şi mijloace de transport, materiale de construcţie (Prahova, Argeş şi Dîmboviţa),
textile, confecţii şi alimentară.
Potenţialul turistic al regiunii Sud
Staţiunile montane de pe Valea Prahoveimasivul Bucegi, localităţile turistice şi parcurile
naturale situate în Munţiii Bucegi şi Munţii Piatra
Craiului.
Staţiunile balneoclimaterice din regiune (Slănic
Prahova, Vălenii de Munte, Pucioasa, Câmpulung Muscel etc.), Dunărea, al cărui potenţial poate fi
valorificat ca o alternativă la turismul montan, din
nordul regiunii.
Prahova – Castelul Peleş
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adrese utile
Agentii de Dezvoltare Regionala
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
ADR Sud Muntenia - Arges, Calarasi, Dimbovita,
Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi,
jud. Calarasi,
Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail:
office@adrmuntenia.ro http://www.adrmuntenia.ro
ADR Sud-Vest – Oltenia - Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt,
Vilcea
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest
Oltenia
Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj,
Tel.:0251/414904; fax: 0251/419496;e-mail:
adr4@rdslink.ro
office@adroltenia.ro ; http://www.adroltenia.ro

Piata Consiliul Europei 32D, 510096, Alba Iulia,
Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613, email: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro
ADR Bucuresti – Ilfov - Bucuresti, Ilfov
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov,
Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, Bucuresti,
sector 3.
Tel.: 021/3159659; fax: 021/3159665; email:
contact@adrbi.ro http://www.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

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

Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră de la Timişoara – pentru
graniţa România-Serbia şi Muntenegru
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, et.1, 300054
Timisoara, jud Timis
Tel/fax: 0356-426360, 426361
E-mail: office@brct-timisoara.ro

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

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

ADR Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita,
Mures si Sibiu
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru

Comisia Europeană

Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Str. Jules Michelet nr.18, sector 1, 010463
Bucuresti, Romania
Tel: +40-21-203.54.00
Fax: +40-21-212.88.08
E-mail: delegation-romania@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,

Buletin realizat de:
Dezvoltare regionala
InfoRegional
Proiecte de succes
Burse si stagii in UE
Finanţări
Afaceri europene
Q&A
Pastila de dezvoltare
Coordonatori
Contact

Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si
IPA/ISPA
Jean-Marie SEYLER, Director
Tel: (32-2) 29-54681, 53589
Romania
Anastassios BOUGAS, Sef de unitate
Tel: (32-2) 29-61078, 877

Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice, Massmedia si Transparentă MDLPL
Andreea MIHALCIOIU – Directia Cooperare teritoriala
internaţională
Norica ALDEA – Directia Monitorizare Programe si Proiecte
Oana IPATI – Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice,
Mass-media si Transparentă
Oana IPATI– Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice,
Mass-media si Transparentă
Oana IPATI – Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice,
Mass-media si Transparentă
Oana IPATI– Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice,
Mass-media si Transparentă
Oana IPATI - Directia Generală de Comunicare, Relaţii Publice,
Mass-media si Transparentă
Steluta (Calin) JALIA - Direcţia Strategie şi Coordonare Program,
AMPOR
Doina Dobre-Lereanu, Oana Ipati - Directia Generală de
Comunicare, Relaţii Publice, Mass-media si Transparentă
doina.dobre@mdlpl.ro, oana.ipati@mdlpl.ro
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