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agenda 

31 martie, Chişinău 

 Ministrul Elena Udrea a vizitat Republica Moldova  

30 martie 

Braşov 
 Ministrul Elena UDREA s-a întâlnit cu ministrul apărării naţionale, Gabriel OPREA, şi primarul 

municipiului Braşov, George Scripcaru 
Buşteni 

 Ministrul Elena UDREA a participat la inaugurarea locuinţelor sociale construite de MDRT  

25 martie, Bucureşti 

 Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat trei contracte finanţate prin 
Programul Operaţional Regional şi a participat la deschiderea programului Paştele în Bucovina 
 Participarea ministrului Elena UDREA la deschiderea seminarului franco - român "Construcţia 

Europeană şi evoluţia dreptului urbanismului - studiu comparat România - Franţa" 
 Participarea ministrului Elena Udrea la deschiderea celei de a 23-a ediţii a Târgului de Turism 

al României  

24 martie, Bucureşti 

 Participarea ministrului Elena UDREA la Gala Premiilor FIJET România  
Şedinţă de Guvern 

 Briefing de presă susţinut de ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena UDREA  

18 martie 

Vaslui 
 Semnarea a două contracte de finanţare prin POR: "Consolidare şi reabilitare Şcoala nr. 3, 

clasele I - VIII, Municipiul Vaslui" şi "Consolidare şi extindere Şcoala Brodoc"  
Suceava  

 Semnarea contractului de finanţare „Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului 
integrat al spitalului orăşenesc Siret” finanţat prin Programul Operaţional Regional  

 Bucureşti 
 Secretarul de stat Sorin Munteanu a participat la deschiderea oficială a Târgului Internaţional 

de Turism ”HOLIDAY MARKET” 

17 martie, Iaşi 

 Semnarea a două contracte de finanţare prin Programul Operational Regional: „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judetul Iaşi” şi „Zona de agrement Ciric”  

16 martie, Bucureşti 

 Ministrul Elena Udrea s-a întâlnit cu Niki Lauda, acţionarul majoritar al companiei aeriene Fly 
Niki 
 Reuniunea Consiliului Consultativ al Turismului  

http://www.mdrl.ro/index.php?p=4394
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105716
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105716
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105717
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105710
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105710
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105708
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105708
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105706
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105706
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105707
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105709
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105702
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105702
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105701
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105701
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105700
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105700
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105697
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105697
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105696
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105696
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105695
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11 martie, Bucureşti 

 Participarea ministrului Elena UDREA la dezbaterea "Protejarea patrimoniului şi dezvoltarea 
urbană", organizată de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22  

10 martie, Bucureşti 

 Semnarea contractului pentru îmbunătăţirea sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în 
Regiunea Vest  
 MDRT promovează România la Bursa Internaţională de Turism de la Berlin 

  

9 martie, Bucureşti 

Şedinţă de Guvern  

 Participarea ministrului Elena UDREA la şedinţa de Guvern 

4 martie, Bucureşti 

 Participarea ministrului Elena UDREA la conferinţa Mediafax Talks about Construction 

dezvoltare regională 
 
Dezvoltarea Iaşiului sprijinită prin programele MDRT 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat la Iaşi, două contracte finanţate 
prin Programul Operaţional Regional, din domeniul turismului şi al infrastructurii şcolare, precum şi un 
protocol privind iniţierea unui parteneriat pentru Bahlui.  
 
Proiectul „Zona de agrement Ciric” se va derula pe parcursul a 29 de luni şi îşi propune să valorifice 
potenţialul turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în vederea creării de noi locuri de muncă şi 
susţinerii creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii. Astfel, va fi creată zona de agrement 
Ciric care va spori numărul de vizitatori până la 241.686 pentru primii cinci ani operaţionali.  
 
Vor fi realizate amenajări exterioare, printre care: carosabile, alei pietonale, piste de biciclişti, 
împrejmuiri, reţele exterioare, mobilier urban, platforme de colectare deşeuri; plaje şi piscine cu 
vestiare, duşuri, toalete, spaţii administrative, de depozitare şi de prim ajutor, turn observaţie; locuri 
de joacă pentru copii, terenuri de sport - minigolf, paintball, fotbal, tenis, handbal, baschet, tenis de 
masă, debarcadere pontoane şi telescaun. Valoarea totală a proiectului este de 11.058.878,45 euro, 

din care 4.187.236,16 euro finanţare europeană 
nerambursabilă.  
 
2. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor 
speciale din judeţul Iaşi” va fi implementat timp de 21 de 
luni şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

necesare accesului persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Iaşi la educaţie, prin consolidarea, 
modernizarea, extinderea şi dotarea a cinci instituţii de învăţământ.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 7.792.497,69 euro, din care 5.301.213,96 euro finanţare 
europeană nerambursabilă.  
 

http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105689
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105689
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105685
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105685
http://www.mdrl.ro/stiri.php?s=1105687
http://www.mdrl.ro/index.php?p=4394
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105675
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3. Protocolul privind iniţierea unui parteneriat pentru Bahlui, încheiat între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţean Iaşi, presupune 
amenajarea albiei râului Bahlui, în municipiul Iaşi. 

 
Obiectivul acestui proiect de 
investiţie îl reprezintă dezvoltarea 
infrastructurii de agrement turistic 
în zona urbană a râului Bahlui, prin 
realizarea de alei pietonale şi/sau 
pentru biciclişti, bănci şi alte 
amenajări pentru agrement, 
iluminatul public al zonei, cu 
echipamente bazate pe energie din 
surse regenerabile, construcţii 
transversale peste albia râului, cu 
scop comercial (magazine de 
suveniruri, cafenele, terase, 
restaurante etc.), fântâni arteziene 
şi alte elemente de atracţie, 
stăvilare mobile şi amenajări 
pentru asigurarea navigabilităţii 

ambarcaţiunilor uşoare de agrement sau sportive în zona dintre Podul de Piatră şi Podul Tudor 
Vladimirescu.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este interesat de dezvoltarea infrastructurii de turism şi 
agrement în zonele cu potenţial ridicat, Iaşiul fiind unul dintre centrele regionale de interes naţional 
în acest sens. 
 
Judeţul Vaslui va avea infrastructura educaţională modernă 
 
Două contracte finanţate prin Programul Operaţional Regional care vizează reabilitarea, modernizarea, 
extinderea şi amenajarea infrastructurii educaţionale preuniversitare din judeţul Vaslui au fost 
semnate de ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, la Vaslui. 
 

1. Proiectul „Consolidare şi reabilitare 
Şcoala nr. 3, clasele I - VIII, Municipiul 
Vaslui” se va derula pe parcursul a 24 
de luni şi va îmbunătăţi infrastructura 
educaţională, prin lucrări de 
reabilitare, modernizare, extindere şi 
amenajare a imobilului în care îşi 
desfăşoară activitatea Şcoala nr. 3.  
Valoarea totală a proiectului este de 
1.181.026,74 euro, din care 
845.027,16 euro finanţare europeană 
nerambursabilă.  
 
2. Proiectul “Consolidare şi extindere 
Şcoala Brodoc” va fi implementat timp 
de 13 luni şi îşi propune îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale, prin lucrări 

de intervenţie care constau în reabilitarea, modernizarea, extinderea şi amenajarea imobilului în care 
îşi desfăşoară activitatea Şcoala Brodoc. 
Valoarea totală a proiectului este de 772.880,15 euro, din care 535.920,06 euro finanţare europeană 
nerambursabilă.  
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Ambele proiecte sunt depuse în cadrul Axei prioritare 3 a Programului Operaţional Regional - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
 
Modernizarea sistemului de urgenţă în Regiunea Vest 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat la Arad contractul “Achiziţionare 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat în Regiunea 5 Vest.”  
 
Proiectul, finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi iniţiat de Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară pentru managementul situaţiilor de urgenţă Vest, este localizat în 
Regiunea de dezvoltare Vest (judeţele Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Arad) şi va fi implementat pe 
o perioadă de 18 luni.  
Obiectivele proiectului sunt îmbunătăţirea capacităţii de răspuns prin reducerea timpului pentru 
acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 30% în mediul rural şi 
cu 40% în mediul urban, achiziţionarea de echipamente specifice şi creşterea gradului de siguranţă al 
populaţiei.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 11.620.494 euro, din care 8.144.409 euro finanţare europeană 
nerambursabilă.  
 
În cadrul proiectului, vor fi achiziţionate mai multe tipuri de echipamente: 14 autospeciale pentru 
lucrul cu apă şi spumă, 2 autospeciale de intervenţie la accidentele colective şi pentru salvări urbane, 
4 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 4 autospeciale pentru 
descarcerări grele, 11 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi asistenţă medicală, 4 
ambulante de prim-ajutor, 5 ambulanţe de reanimare, echipamente pentru centrul de comandă şi 
control.  
Mai multe informaţii: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105685    
 
Mănăstirile Dragomirna, Moldoviţa şi Suceviţa restaurate din fonduri 
europene 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a participat la deschiderea programului 
Paştele în Bucovina, organizat de Consiliul Judeţean Suceava şi a vizitat Târgul de Paşti din piaţa 
centrală a municipiului Suceava. Cu ocazia acestei vizite, ministrul Elena Udrea a semnat trei 
contracte finanţate prin Programul Operational Regional, care vizează restaurarea, conservarea şi 
modernizarea infrastructurii conexe a mănăstirilor Dragomirna, Moldoviţa şi, respective, Suceviţa, din 
nordul Moldovei.  
 
Cele trei proiecte, cu o valoare de peste 9 milioane euro, prevăd lucrări de restaurare şi modernizare 
a mănăstirilor aflate în patrimoniul cultural al României. La sfârşitul celor 24 de luni de implementare, 
se asteaptă o creştere semnificativă a numărului de turişti veniţi să îşi petreacă vacanţa în regiune, 
care se vor bucura de servicii turistice culturale la standarde europene. 
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Mănăstirea Dragomirna 
 
Proiectul de restaurare şi modernizare a mănăstirii Dragomirna prevede lucrări de amenajare şi 
reabilitare a clădirilor ce alcătuiesc ansamblul incintei, restaurarea şi conservarea iconostasului şi a 
componentelor artistice ale bisericii, refacerea pavimentului de acces, împrejmuirea mănăstrii, 
realizarea iluminatului arhitectural al clădirilor, instalarea unei centrale termice, realizarea unui 
punct de informare turistică în curtea interioară a mănăstirii, amplasarea unui sistem audioghid în 
format digital si punerea la punct a sistemului informatic al mănăstirii.  
 
Mănăstirea Moldoviţa 
 
Proiectul derulat la mănăstirea Moldoviţa va asigura restaurarea picturii exterioare şi interioare, 
modernizarea instalaţiilor de încalzire, achiziţia şi montarea unei centrale termice pe biomasă, 
realizarea sistemului informatic al mănăstirii, montarea unui sistem audioghid în format digital, 
amplasarea unui infochioşc, precum şi reorganizarea muzeului şi a expoziţiei de obiecte de patrimoniu.  
 
 
Mănăstirea Suceviţa 
 
 

În ceea ce priveşte mănăstirea Suceviţa, proiectul va permite 
modernizarea căilor de acces şi a aleilor din incinta mănăstirii, 
instalarea unei centrale termice şi modernizarea instalaţiilor de 
încălzire, asigurarea iluminatului arhitectural al mănăstirii, 
restaurarea şi conservarea picturii interioare şi exterioare şi a 
componentelor muzeale. 
De asemenea, proiectul prevede dotarea laboratorului de conservare 
a icoanelor, realizarea sistemului informatic şi instalarea unui sistem 
de supraveghere video şi antiefracţie, amplasarea unui sistem 
audioghid în format digital şi realizarea unui punct de informare 
turistică în curtea interioară a mănăstirii. Programul Paştele în 
Bucovina 2010 a debutat pe 25 martie 2010 şi se va încheia pe 6 
aprilie 2010. Pe parcursul celor 12 zile, turiştii şi localnicii vor 
putea participa la slujbe religioase, expoziţii şi concerte tematice, 
Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, alte evenimente 
pregătite special cu ocazia sărbătorilor pascale.  

 
Programul Operaţional Regional investeşte în sănătate 
 
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Udrea, a semnat la Suceava, contractul de finaţare 
pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al spitalului orăşenesc Siret. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 772.451,63 euro, din care 594.941,10 euro finanţare europeană 
nerambursabilă. La sfârşitul celor 24 de luni de implementare, populaţia din zonă va beneficia de o 
unitate medicală reabilitată şi echipată modern, cu o capacitate de primire crescută cu 41% pentru 
ambulatoriul-interne şi 175% penru ambulatoriul recuperare-fizioterapie. De asemenea, eficienţa 
energetică a clădirii va creşte cu 300%.  
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Cooperare teritorială  

 
Citiţi numărul lunii martie al buletinului informativ URBACT ! 
Programul de cooperare teritorială URBACT II, prin Secretariatul Programului, a lansat buletinul 
informativ al lunii martie.  
 
Buletinul informativ URBACT al lunii martie conţine articole cu privire la programele de încurajare a 
antreprenoriatului feminin în contextul crizei actuale şi la noile proiecte URBACT, precum Roma-Net, 
care vizează combaterea discriminării romilor, aliniindu-se astfel acţiunilor ce vor avea loc în Anul 
European pentru Combaterea Sărăciei şi a Excluziunii Sociale.  
 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
îndeplineşte rolul de Punct Naţional de Diseminare (PND) în România, având atribuţii de diseminare a 
informaţiilor privind derularea acestui Program. Pe pagina PND URBACT veţi putea consulta lunar, încă 
din luna octombrie 2009, un buletin informativ transmis de către Secretariatul programului URBACT II, 
conţinând note, rapoarte şi ştiri din domeniul dezvoltării urbane durabile. 
Pentru mai multe informaţii accesaţi: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105691 
 
Energia regenerabilă, energia viitorului! 
 
Proiectul “Eficienţa energetică şi energiile regenerabile - Politici suport pentru energie la nivel 
local”(acronim: ENER-SUPPLY) a fost aprobat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud 
Estul Europei (http://www.southeast-europe.net/en/) pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este Autoritate Naţională.  

 
Proiectul, coordonat de către Municipalitatea din Potenza (Italia), 
este derulat pe o perioadă de trei ani, de un parteneriat format 
din 14 organizaţii din Europa, între care se numără instituţii de 
renume, precum: Centrul pentru Surse Regenerabile de Energie 
(CRES) – Grecia, Centrul Regional pentru Energie Marea Neagră 
(BSREC) – Bulgaria, Universitatea din Bratislava (EUKE) – Slovacia, 
Universitatea din Ancona (UNIVPM) – Italia, Centrul pentru Studii şi 
Cercetări Experimentale în Geotehnologii (CersGEO) – Italia, 
Institutul pentru Energie Hrvoje Požar (EHIP) – Croaţia etc. 
Partenerul Român în proiectul ENER-SUPPLY este Centrul pentru 
Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România – ENERO 
(www.enero.ro), o organizaţie non-profit care activează în 
domeniul energiei regenerabile şi al eficienţei energiei.  
 

 
Obiectivele principale ale proiectului ENER-SUPPLY: 

 creşterea nivelului de cunoştinţe şi informare a principalilor factori interesaţi în domeniul SRE 
şi EE,  
  întărirea capacităţii instituţiilor locale în planificarea şi implementarea planurilor în domeniile 

SRE şi EE, 
 informarea publicului larg şi a principalilor factori interesaţi (de la nivel local şi central) asupra 

oportunităţilor de utilizare a SRE şi de îmbunătăţire a EE. 
 
Activităţile proiectului includ transferul de cunoştinţe tehnice şi legislative de la partenerii membri UE 
experimentaţi către autorităţile locale din ţările SEE participante în proiect, experimentarea bunelor 
practici în managementul resurselor energetice (de către organizaţiile publice şi private) şi 
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cuantificarea şi prezentarea cu ajutorul unor hărţi a potenţialului SRE la nivelul teritoriilor 
participante, astfel încât să poată fi identificate cele mai interesante oportunităţi pentru proiecte SRE 
şi/sau investiţii în EE. 
 
Oportunităţile de investiţii vor fi detaliate în studii de fezabilitate care vor conţine specificaţii tehnice 
şi economice, analize de impact de mediu, analize ale constrângerilor legislative, oportunităţi 
financiare.  
Proiectul include şi activităţi de training, comunicare şi diseminare de informaţii referitoare la scopul 
şi rezultatele proiectului.  
Prima etapă a proiectului a constat în identificarea unor teritorii de interes în implementarea 
acţiunilor, în cazul României - judeţele Dâmboviţa şi Ialomiţa. În cazul acestora, activităţile se vor 
orienta concret pe tematica utilizării energiei geotermale, eoliene, biomasei şi centralelor micro-
hidro. 
 
Programul SEE este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi co-finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Obiectivul 
general al programului este de a îmbunătăţi procesul de integrare teritorială, economică şi 
socială în Europa de Sud - Est şi de a contribui la coeziunea, stabilitatea şi competitivitatea 
acestei regiuni, prin dezvoltarea parteneriatului transnaţional şi a acţiunilor comune în 
probleme de importanţă strategică.  
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute la tel/fax – 021 665 26 05, persoană de 
contact – Nicoleta Ion. 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105673 
 
Dezvoltare teritorială 
 
Noi oportunităţi de finanţare a cercetării teritoriului  
 
În data de 3 mai 2010, vor fi lansate noi oportunităţi de finanţare a cercetării teritoriului în cadrul 
următoarelor priorităţi: 
 

 Prioritatea 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi 
coeziunii teritoriale pentru următoarele 2 tematici: 

- Mările Europei (European seas in territorial development); 
- Indicatori şi perspective pentru serviciile de interes general (Indicators and perspectives for services 
of general interest in territorial cohesion and development). 

 Prioritatea 2 - Analize focalizate spaţial, realizate la cererea utilizatorilor/Etapa 2 
(tematicile vor fi anunţate în momentul lansării apelului); 
 Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de proprietate 

asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei (pot participa doar 
Punctele de Contact ESPON desemnate de statele participante la program). 

 

AANNUUNNŢŢ  PPRREELLIIMMIINNAARR  EESSPPOONN  22001133  
PPrriimmeellee  AAPPEELLUURRII  EESSPPOONN  îînn  aannuull  22001100  vvoorr  ffii  llaannssaattee  ppee  ddaattaa  ddee  33  mmaaii  22001100  
wwwwww..eessppoonn..eeuu  □□  wwwwww..mmddrrtt..rroo  □□  wwwwww..iinnffooccooooppeerraarree..rroo  □□  wwwwww..eessppoonnrroommaanniiaa..rroo  
 
 
Lansare: 3 mai 2010 

Termen limită de depunere: 28 iunie 2010 
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În perioada cuprinsă între data publicării anunţului preliminar şi data de transmitere a propunerii de 
proiect, sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru pregătirea proiectelor. Astfel, dacă propunerea 
de proiect este selectată, cheltuielile de pregătire a proiectului pentru care a fost încheiat un contract 
de finanţare pot fi rambursate din bugetul programului (cu condiţia să fie prevăzute în propunerea de 
proiect). 
 
Vă transmitem mai jos alte informaţii de interes care să vină în sprijinul dvs., pentru valorificarea 
acestor oportunităţi de finanţare a proiectelor de cercetare a teritoriului (surse de identificare a 
partenerilor, evenimente organizate pentru pregătirea participării la proiecte, etc.). 
 
1. Formarea parteneriatelor – una dintre condiţiile de participare la proiecte ESPON 

Propunerile de proiecte în cadrul Programul ESPON 2013 trebuie dezvoltate în strânsă colaborare cu 
viitorii parteneri, aceasta fiind o cerinţă a proiectelor finanţate în cadrul Obiectivului Cooperare 
Teritoriala Europeană. 

Pentru identificarea partenerilor, vă recomandăm utilizarea cât mai multor surse dintre cele 
menţionate mai jos: 

 Site-ul Programului ESPON 2013 www.espon.eu - Unitatea de coordonare a Programului ESPON 
2013 invită potenţialii beneficiari ai Programului ESPON 2013 să completeze un formular prin 
care să furnizeze o serie de informaţii generale (numele ţării, numele instituţiei, statutul 
juridic al instituţiei, persoana de contact etc). Informaţiile sunt centralizate într-o bază de 
date a instituţiilor interesate de participarea la proiecte ESPON. Baza de date este postată pe 
site-ul web al Programului ESPON 2013 – bază de date parteneri şi reprezintă o sursă importantă 
pentru identificarea partenerilor. 14 instituţii din România sunt înregistrate în baza de date 
menţionată, sporindu-şi astfel şansele de a identifica parteneri pentru viitoare proiecte ESPON.  

 Evenimentele ESPON organizate pentru promovarea oportunităţilor de finanţare şi pentru 
sprijinirea procesului de formare a parteneriatelor: Seminar naţional ESPON şi ESPON Infoday 
(detalii privind aceste evenimente la punctul următor). 

 Autoritatea Naţională pentru Programul ESPON 2013 (AN ESPON) – transmiteţi un e-mail de 
solicitare a sprijinului pentru identificarea partenerilor pe adresa: espon2013@mdrt.ro. De 
asemenea pe site-ul www.mdrt.ro este disponibil un formular de înregistrare în baza de date a 
potenţialilor beneficiari ai programului din România pe care vă recomandăm să-l completaţi 
pentru a actualiza/completa contactele dvs., astfel încât să vă putem transmite informaţii de 
actualitate cu privire la ofertele de parteneriat formulate de către instituţii de cercetare din 
„spaţiul” ESPON. 

 Punctul de Contact ESPON din România (PCER) www.esponromania.ro – transmiteţi un e-mail de 
solicitare a sprijinului pentru identificarea partenerilor, pe adresa pcer@uaic.ro. 

 Punctele de Contact ESPON (PCE) din statele participante la program – contactaţi 
reprezentanţii PCE din statele participante la program - Lista PCE. 

 
3. Evenimente ESPON 

 11 mai 2010, Seminar naţional ESPON, Bucureşti, organizat de către Autoritatea Naţională 
pentru Programul ESPON 2013. 

 18 mai 2010, ESPON Infoday, Bruxelles, organizat de către Unitatea de Coordonare a 
Programului ESPON 2013 pentru promovarea oportunităţilor de finanţare şi pentru sprijinirea 
procesului de formare a parteneriatelor: ESPON Infoday. Termenul limită pentru înregistrarea 
participării la INFO DAY este 6 mai 2010, ora 15.00. 

 

 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/index.html
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/index.htm
http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/Menu_ESPONContactPoints/
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Pentru înregistrarea evenimentului accesaţi:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/form_infoday100518.html  
Mai multe informaţii privind evenimentul accesaţi:   
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday100518.html 

 
Sondaj pentru identificarea viitoarelor teme de cercetare aplicată ESPON 
 

17 martie 2010 – 26 aprilie 2010 
CCeerrcceettaarreeaa  îînn  ffoolloossuull  dduummnneeaavvooaassttrrăă  ––  CCee  ssttuuddiiii  ddee  cceerrcceettaarree  
aapplliiccaattăă  pprriivviinndd  ddeezzvvoollttaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  ffiinnaannţţeezzee  UUEE??  
 

 

În perioada 17 martie - 26 aprilie 2010, factorii de decizie, practicienii, cercetătorii şi alţi actori 
interesaţi din domeniul dezvoltării şi coeziunii teritoriale sunt invitaţi să participe la Sondajul ESPON 
pentru identificarea viitoarelor tematici de cercetare aplicată ESPON. 
Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale are 

scopul de a sprijini formularea politicii care vizează coeziunea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului 

european prin (1) furnizarea de informaţii, statistici, analize şi scenarii comparabile privind dinamica 

teritoriului, precum şi prin (2) evidenţierea capitalului teritoriului şi potenţialului de dezvoltare a 

regiunilor şi teritoriilor de dimensiuni mai mari, contribuind, astfel, la creşterea competitivităţii, 

intensificarea cooperării teritoriale şi dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului european.  

Studiile de cercetare aplicată şi analizele ESPON furnizează actorilor interesaţi de la nivel european, 

naţional, regional, urban, transfrontalier şi transnaţional, date comparabile cu privire la tendinţele de 

dezvoltare a teritoriului şi impactul politicilor privite din perspectivă europeană. Acestea vin în 

sprijinul creşterii gradului de conştientizare şi înţelegere a oportunităţilor de dezvoltare a regiunilor, 

oraşelor şi a teritoriilor mai mari, precum şi a provocărilor şi problemelor care necesită intervenţie 

prin intermediul politicilor. În acest context este necesară contribuţia la Strategia Europa 2020, 

diversitatea potenţialului teritoriilor reprezentând baza dimensiunii teritoriale a strategiei. 

Sondaj ESPON 

Comitetul de Monitorizare a Programului ESPON 2013 (CM ESPON) analizează viitoarele tematici pentru 
proiectele de cercetare aplicată care urmează să fie finanţate prin bugetul Programului ESPON 2013. 
Tematicile selectate vor fi lansate spre cercetare în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte în 
cadrul Priorităţii 1 - Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi 
coeziunii teritoriale (furnizarea de date privind tendinţele teritoriale, perspectivele şi impactul 
politicilor sectoriale - analize tematice, studii etc.). 

 

În acest scop a fost lansat un sondaj ESPON care se concretizează prin completarea unui chestionar 
care are rolul de a colecta opiniile exprimate, pe baza cărora se vor identifica nevoile de date ale 
factorilor de decizie/relevanţi din domeniul dezvoltării diferitelor tipuri de teritorii. Răspunzând la 
întrebări, veţi contribui la identificarea tematicilor şi problematicilor teritoriale. Rezultatele 
sondajului vor fi utilizate de către CM ESPON pentru selectarea viitoarelor tematici de cercetare 
aplicată şi vor sprijini în mod semnificativ la orientarea Programului ESPON 2013 către nevoile dvs. de 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_StakeholderConsultation/Survey2010.html
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=hfal83uh5ywtvsj725947
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cercetare. De asemenea, rezultatele sondajului vor fi postate pe site web-ul programului 
www.espon.eu. 
 
Accesaţi CHESTIONAR SONDAJ la următoarea adresă: 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=hfal83uh5ywtvsj725947  

Sondaj ESPON realizat în 2008  

Primul sondaj al nevoilor de cercetare a fost realizat în 2008 şi a furnizat informaţii importante cu 

privire la nevoile actorilor relevanţi în ceea ce priveşte datele teritoriale. Rezultatele sondajului din 

2008 au contribuit la identificarea temelor de cercetare lansate spre cercetare în cadrul celui de al 

doilea apel pentru propuneri ESPON.  

Autoritatea Naţională a Programului ESPON 2013 din România a lansat, la nivel naţional, o campanie de 

promovare a sondajului, cu scopul implicării în procesul de consultare a factorilor de decizie din 

România de la nivel central şi local. Această campanie s-a concretizat printr-o bună participare a 

instituţiilor/factorilor de decizie din România la procesul de consultare lansat la nivel european. 

Pentru mai multe informaţii: 

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/StakeholderConsultation/final-

results-stakeholder-survey-8-9-2008.pdf  

În cadrul Programului ESPON 2013 se vor lansa sondaje periodice pentru identificarea nevoilor de 

cercetare a factorilor de decizie/actorilor interesaţi. 

Pentru alte întrebări sau sprijin suplimentar, vă rugăm să contactaţi Unitatea de Coordonare ESPON 

rene.vanderlecq@espon.eu.  

Proiecte de cercetare ESPON 2013 
 

SS-LR - Spatial Scenarios: New Tools for Local - Regional Territories 
Tematică 
Scenarii spaţiale – instrumente noi pentru teritoriile locale-regionale 
Perioada de derulare: martie 2009 – iunie 2010. 
Descriere 
Scopul acestei activităţi este de a transfera, adapta şi aplica metodologia scenariilor spaţiale 
folosită în cadrul proiectului ESPON 3.2. la o scară funcţională teritorială mai mică sau cel 
mult egală cu NUTS 3. Metodologia şi instrumentele vor fi aplicate în provincia Barcelona. 
Rezultatele acestui proiect ar trebui să dezvolte capacitatea elaboratorilor de politici de a 
realiza politici teritoriale regionale, sociale şi economice şi strategii de dezvoltare pentru 
teritoriile lor. 

Detalii privind ariile de cercetare şi rezultatele aşteptate ale proiectului, precum şi raportul 
iniţial pot fi accesate la următorul link:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/SS_LR.html  

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/SURE.html?currentPage=2
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/SURE.html?currentPage=2
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SURE: Success for Convergence Regions’ Economies    
 
Tematică 
Succesul economiilor regiunilor de convergenţă  
Perioada de derulare: martie 2009 – iunie 2010. 
Scurtă prezentare 
Regiunile de convergenţă necesită o creştere mai rapidă decât a celorlalte regiuni şi 
asigurarea consistenţei acestei creşteri. Pentru a se adresa acestui aspect, multe proiecte cu 
finanţare Europeană au drept scop stimularea dezvoltării acestor regiuni şi sprijinirea întăririi 
capacităţii regionale în domeniile capitalului fizic şi uman, inovării, societăţii bazate pe 
cunoaştere, adaptabilităţii la schimbare, mediu, eficienţa administrativă.  
 
Proiectul se concentrează pe provocările specifice de dezvoltare a regiunilor de convergenţă 
din cadrul UE. În ciuda faptului că aceste regiuni au primit finanţări importante, nu toate au 
beneficiat în aceeaşi măsură de aceste finanţări şi, prin urmare, unele nu sunt capabile să îşi 
îmbunătăţească competitivitatea şi performanţele sociale şi economice. 
Proiectul îşi propune să aducă lămuriri asupra motivului pentru care unele regiuni nu sunt 
capabile să îşi îmbunătăţească competitivitatea. Pentru aceasta, va compara sistematic 
factorii relevanţi pentru creşterea economică şi va analiza proiectele de coeziune de succes 
din ultimii 15 ani în regiuni de convergenţă cu rate mari şi mici de creştere.  

Detalii privind ariile de cercetare şi rezultatele aşteptate ale proiectului precum şi raportul 
iniţial pot fi accesate la următorul link:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/SURE.html  

CAEE: The Case for Aglomeration Economies in Europe 
Tematică 
Economia aglomerărilor urbane în Europa 
Proiectul de cercetare se derulează în perioada: martie 2009 – iunie 2010. 
Scurtă prezentare  
Oraşele europene sunt centre financiare şi comerciale, centre culturale, ale cunoaşterii şi ale 
creativităţii, centre ale comunicării, ale puterii şi ale influenţelor, precum şi destinaţii pentru 
turişti. Concentrarea populaţiei şi a afacerilor reprezintă beneficii pentru cei care se stabilesc 
la oraş.  
 
Aglomerarea urbană reprezintă un proces dinamic care poate genera schimbarea. 
Proiectul CAEE: The Case for Aglomeration Economies in Europe este un studiu focalizat pe 
latura economică şi analizează procesul aglomerărilor urbane din Europa, de exemplu, arii 
corespondente NUTS 2. Analiza va contribui la crearea unei mai bune întelegeri a formelor 
urbane şi aglomerărilor, luând în considerare atât costurile economice, cât şi beneficiile 
marilor aglomerări urbane. 

Detalii privind ariile de cercetare şi rezultatele aşteptate ale proiectului, precum şi raportul 
iniţial pot fi accesate la următorul link:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/CAEE.html  
 
Surse de informare ESPON 

www.espon.eu - site-ul oficial al Programului ESPON 2013  

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/CAEE.html?currentPage=2
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/CAEE.html?currentPage=2
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www.mdrt.ro - Secţiunea ESPON 2013 – site-ul MDRT, Autoritate Naţională pentru Programul ESPON 
2013 

www.infocooperare.ro - Info ESPON 2013 – portalul MDRT de sprijinire a potenţialilor beneficiari ai 
Programului ESPON 2013 

www.esponromania.ro - site-ul Punctului de Contact ESPON din România. 

 
Seminarul: CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI URBANISMULUI 
(STUDIU COMPARAT ROMÂNIA-FRANŢA) 
25-26 martie 2010 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept, Sala Stoicescu 
 
Seminarul „Construcţia europeană şi evoluţia dreptului urbanismului” – studiu comparat România-
Franţa, a fost organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în colaborare cu Universitatea 
din Bucuresti - Facultatea de Drept - Centrul de teoria generalã a dreptului si de drepturi noi, Colegiul 
juridic franco-român de studii europene şi Asociaţia Franco-Română a Juriştilor, în perioada 25-26 
martie 2010.  
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a participat la deschiderea oficială, care a 
avut loc la ora 9.00, în Sala Stoicescu din cadrul Facultăţii de Drept, din Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-
46, sector 5, Bucuresti. 
 

 
Înscris în cadrul parteneriatului strategic 
franco-român, seminarul a reprezentat o etapă 
importantă în procesul de actualizare a 
legislaţiei româneşti privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, prin adaptarea 
acesteia în raport cu practicile şi reglementările 
din celelalte state membre ale Uniunii Europene 
şi cu directivele europene.  
 
Prima zi a seminarului a cuprins 3 sesiuni în care 
au fost abordate următoarele teme: 
 1) Dreptul la informare şi participarea 
publicului la activitatea de urbanism, 2) Accesul 
la judecător în domeniul urbanismului şi 3) 

Contenciosul în domeniul urbanismului în Franţa şi în România.  
 
Ziua a doua a reunit, în cadrul sesiunii, dezbateri care au vizat: restricţii ale dreptului de proprietate 
justificate în dezvoltarea urbană durabilă, perspective pentru evoluţia dreptului urbanismului 
românesc, formarea juriştilor români specializaţi în dreptul urbanismului.  
 
Evenimentul s-a desfăşurat cu sprijinul Ministerului francez al Ecologiei, Energiei, Dezvoltării Durabile 
şi Mării (MEEDDM), al Grupului de cercetare a instituţiilor şi dreptului amenajării teritoriului, 
urbanismului şi habitatului – GRIDAUH, al Registrului Urbaniştilor din România – RUR şi al Agenţiei 
Universitare a Francofoniei.  
 
Seminarul a propus dezbateri comparative asupra evoluţiei jurisprudenţei asociate şi a  legislaţiei din 
cele două ţări în ceea ce priveşte proprietatea  şi urbanismul, în relaţie cu dreptul comunitar, 
convenţia şi principiile Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
 
 

http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/index.htm
http://www.infocooperare.ro/program.aspx?id=18
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Iniţial, amenajarea teritoriului şi urbanismul au fost 
considerate aspecte de competenţa strictă a statelor membre, 
nefiind incluse în cadrul politicilor europene. În prezent,  
dezvoltarea durabilă este un obiectiv prioritar asumat de 
Uniunea Europeană, inseparabil de urbanism şi amenajarea 
teritoriului. Activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism 
trebuie corelate cu  procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului. Concomitent, obiectivul de transparenţă 
implică informarea clară a publicului, dar şi participarea sa la 
adoptarea şi implementarea deciziilor de urbanism şi 
dezvoltare locală. 
În paralel, reglementările în domeniul urbanismului şi 
proiectele de dezvoltare urbană implică o compatibilizare cu 
exigenţele dreptului la proprietate.  
 
În cadrul seminarului, intervenţiile experţilor  au urmărit să 
compare posibilităţile de aplicare a legislaţiilor naţionale ale 
celor două ţări, în conformitate cu cerinţele dreptului 
comunitar, să determine dialogul între juriştii români şi cei 
francezi, în special judecători, avocaţi, universitari, dar şi 
reprezentanţi ai administraţiei publice, asupra problemelor 
identificate prin studierea cazurilor particulare şi să 

evidenţieze necesitatea asigurării condiţiilor legale pentru un urbanism eficient şi să iniţieze 
specializări universitare în acest domeniu. 
 
lucrări publice şi locuinţe 
 
Inaugurarea de locuinţe sociale în Buşteni 
 
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a participat în data de 30 martie, alături de 
Emanuel Savin, primarul oraşului Buşteni, la inaugurarea unui număr de 61 de locuinţe sociale (13 
apartamente si 48 de garsoniere) construite printr-un program derulat de MDRT. 
 
Costul de construcţie al celor patru blocuri de locuinţe s-a ridicat la 8.188.000 lei, din care 2.098.000 
lei din bugetul local, si 6.090.000 din bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.  
 
Cu această ocazie, ministrul Elena Udrea a vizitat locuinţele inaugurate la Buşteni, le-a înmânat 
locatarilor cheile şi i-a asigurat pe cei prezenţi că va derula în continuare programele de construire de 
locuinţe sociale. 
 
Mai multe informaţii: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105717  
 
Protocol de colaborare pentru construirea de locuinţe în Braşov 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va construi în Brasov, prin ANL, locuinţe pentru tineri pe 
terenuri care provin din unităţi militare dezafectate, 30% dintre aceste locuinţe urmând să fie 
repartizate angajaţilor Ministerului Apărării Naţionale. 
 
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a semnat în data de 30 martie a.c., împreună 
cu ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea, şi primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, un 
Protocol de colaborare între instituţiile pe care aceştia le reprezintă, în vederea construcţiei unui 
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cartier rezidenţial de aproximativ 400 de locuinţe pentru tineri militari şi civili. 
 

 
 
Ministrul Elena Udrea a precizat că proiectul de la Brasov este primul de acest gen şi poate fi luat 
drept exemplu, întrucât parteneriatul dintre M.D.R.T., M.Ap.N. şi autorităţile publice locale rezolvă o 
parte dintre problemele legate de lipsa terenurilor pentru construcţia de locuinţe pentru tineri. 
  
Mai multe informaţii: 
http://www.mdrt.ro/stiri.php?s=1105716  
 
turism 
 
MDRT a participat în martie la Forumul de Investiţii în domeniul hotelier, 
Berlin/Germania 
8 -11 martie 2010  
 
Organizatori: Questex Media şi Bench Events. 
Participanţi 

 autorităţi publice centrale (Columbia şi Brazilia, Filipine anunţându-şi participarea pentru anul 
2011); 
 autorităţi publice locale (oraşul Soci a prezentat proiecte de investiţii pentru derularea 

Olimpiadei de Iarnă din anul 2014);  
 industria hotelieră prin lanţuri internaţionale ca Marriott şi Hyat, 
 consultanţi de specialitate, şcoli hoteliere,  
 reviste din domeniul hotelier de la cele generale la cele de  specialitate;   
 companii de consultanţă în domeniul investiţiilor, domeniul juridic (cumpărare terenuri, 

proprietăţi), analiza pieţei financiare internaţionale, în general, sau la nivelul unor destinaţii 
turistice europene;  
 bănci cu divizii de investiţii în general sau în domeniul hotelier, turism; instituţii financiare 

internaţionale (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). 
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Expoziţia privind dezvoltările imobiliare la Cannes, Franţa  
16-19 martie 2010  
 
Organizator: Reed MIDEM 
Numărul expozanţilor a fost de peste 6.000 de persoane. 
  
România a fost prezentă prin participarea următoarelor instituţii: 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa, care a  oferit informaţii privind proiectul pentru dezvoltarea 
oportunităţilor de schi din zona Padina Peştera – Munţii Bucegi;  
 Consiliul Judeţean Vrancea, care  a prezentat un portofoliu de proiecte variate cu accent pe 

schi sau turism cultural 
  Consiliului Local Eforie, care a prezentat proiecte privind dezvoltarea unui port turistic la 

Eforie  şi a adus informaţii suplimentare privind oportunităţile de agrement turistic în staţiune. 
De asemenea, la eveniment au mai fost prezentate proiecte de dezvoltare  privind din zona Săcele, 
jud. Brasov. 
 
MDRT a participat la Conferinţa finală privind Ruta Cortinei de Fier (RCF) 
16 martie 2010, la Sofia/Bulgaria. 
 
Conferinţa a fost organizată pentru zona Europa de sud-est, de către Comisia Europeană/Directoratul 
pentru Întreprinderi şi Industrie/Unitatea pentru Turism, în colaborare cu Ministerul Economiei, 
Energiei şi Turismului din Bulgaria.  

 
La conferinţă au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale şi ai 
organizaţiilor de turism din statele din zona Europei de 
sud- est, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii 
de turism din alte regiuni europene. 
În cadrul acestui eveniment, Federaţia Bicicliştilor din 
România a susţinut o prezentare privind ciclismul 
montan şi reţeaua de ciclism din România. 
  
 
Scurtă descriere a proiectului 
RCF traversează Europa, de la Marea Barents în nord 
până la Strâmtoarea Bosfor în sud,  România fiind 

inclusă prin judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi, în zona frontierei cu Serbia. Dezvoltarea unei 
rute pentru cicloturism de-a lungul acestui traseu este susţinută de către Parlamentul Europei şi este 
inclusă în programele Comisiei Europene şi ale  Federaţiei Europene a Cicliştilor prin reţeaua 
europeană de rute pentru cicloturism EuroVelo. 
 RCF reprezintă o rută cu semnificaţii istorice, un simbol pentru soft mobility şi pentru reunificarea  
Europei, o oportunitate de integrare a ofertei turistice din România, din spaţiul traversat de rută şi din 
zonele învecinate, în cadrul unei oferte turistice europene.  
 
Proiectul poate fi  integrat în cadrul altor programe la nivel european care se derulează în prezent, cu 
privire la dezvoltarea turistică a zonei dunărene.  
Site Ruta Cortinei de Fier:  
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/index_en.htm 
http://www.ironcurtaintrail.eu/en/ 
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Facilitarea parteneriatelor prin proiectul Calypso: aspecte privind oferta 
turistică, Roma 
2-3 martie 2010 
 
Conferinţa privind Facilitarea parteneriatelor prin proiectul Calypso: aspecte privind oferta 
turistică a fost organizată la Roma de către  Comisia Europeană/Directoratul pentru Întreprinderi şi 
Industrie/Unitatea pentru Turism, în colaborare cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri/Departamentul 
pentru Dezvoltarea şi Competitivitatea Turismului din Italia.  
 
La conferinţă au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,  organizaţii de turism şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici din sectorul turistic din Italia, precum şi din alte ţări ca 
Danemarca, Portugalia, Belgia, Suedia, Spania, Malta, Polonia, Mare Britanie, Germania.  
 
MDRT a fost prezent la eveniment şi a susţinut o prezentare privind următoarea conferinţă Calypso 
care va avea loc la Băile Felix, în perioada 6 - 7 mai 2010, în continuarea congresului Anual ESPA – 
Asociaţia Europeană pentru Turism balnear.  
 

Scurtă descriere a proiectului 
Prin programul Calypso se urmăreşte dezvoltarea 
turismului social în Europa, având ca grupuri ţintă 
următoarele categorii sociale: pensionari, tineri 
cu vârste între 18 şi 30 de ani, adulţi cu 
dizabilităţi împreună cu un însoţitor, acolo unde 
este cazul, familii (copii, părinţi şi/sau bunici) 
certificaţi de autoritatea coordonatoare din ţara 
respectivă ca având dificultăţi sociale (financiare, 
personale şi /sau dizabilităţi). În cadrul 
programului se  realizează un studiu privind 
turismul social în Europa, la care participă şi 
România, cu următoarele obiective: catalogarea 
principalelor practici existente pentru cele patru 
grupuri ţintă, identificarea potenţialului acestor 
segmente de piaţă, recomandarea de mecanisme 

pentru dezvoltarea schimburilor de turişti între statele membre ale UE/statele candidate, 
identificarea modalităţilor de creştere a atractivităţii  mecanismelor  în rândul  cererii şi ofertei 
turistice, realizarea unui sondaj de opinie în cadrul autorităţilor naţionale de turism din statele care 
nu participă la proiect. 
 
Pentru mai multe informaţii: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm 
 
 
Campania “Turist în România” continuă cu programul OPTBR ”Hai la băi!” 
 
MDRT recomandă staţiunile balneare româneşti şi anunţă lansarea, de către Organizaţia Patronală a 
Turismului Balnear din România, a unui nou program de oferte speciale, intitulat ”Hai la băi!”. 
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Programul se derulează în lunile iulie-august 2010 în 
unităţile de turism balnear membre ale OPTBR şi 
oferă acces la vacanţe de sănătate unei game 
variate de clienţi, la tarife atractive. 
 
Noutatea acestui program este aceea că se acordă 
gratuitate la cazarea, în aceeaşi cameră cu părinţii, 
a copiilor de până la 12 ani, având în vedere că 
programul se derulează pe durata vacanţei şcolare. 
În acest fel, familiile cu copii sunt încurajate să-şi 
petreacă vacanţele pentru refacerea sănătăţii în 
staţiunile balneare româneşti.   
 
Programul ”Hai la băi!” cuprinde pachete de 6 zile 
de cazare cu pensiune completă, o consultaţie 
gratuită la sosire şi minimum 5 zile de tratament 
(două proceduri pe zi). Tariful pentru un loc în 

cameră dublă variază între 575, la hoteluri de 2 stele, şi 690 lei, la hoteluri de 3 stele şi includ 
comisionul pentru agenţiile revânzătoare.  
 
Noul program vine în completarea celor deja consacrate de OPTBR, ”O săptămână de refacere în 
staţiunile balneare” şi „Decada balneară”, pentru care valabilitatea a fost prelungită până la 30 iunie.  
Pentru mai multe informaţii despre fiecare program în parte, accesaţi site-ul OPTBR www.spas.ro 
 
 
Stadiul construirii Brandului de Turism al României 
 
În data de 30 martie, s-a reunit la sediul MDRT, Consiliul pentru coordonarea proiectului privind 
Brandul de Turism al Romaniei, pentru cea de-a doua întâlnire de lucru cu reprezentanţii asocierii 
THR-TNS şi cu responsabilii de proiect din cadrul ministerului.  
 
Echipa de proiect, reprezentată la această întâlnire de Eulogio Bordas, liderul asocierii THR-TNS, a 
finalizat studiile necesare pentru stabilirea imaginii curente a ţării noastre ca destinaţie turistică.  

 
Scurta descriere a proiectului: 
- cercetarea a avut două componente - una 
calitativă şi una cantitativă,  
- s-a desfăşurat în România şi în cele opt ţări 
stabilite ca pieţe principale prin Masterplanul 
pentru dezvoltarea turismului naţional (Austria, 
Italia, Franţa, Germania, Marea 
Britanie/Irlanda, Rusia, Ungaria şi SUA), 
- cele opt pieţe studiate reprezintă aproape 40% 
din valoarea pieţei mondiale de turism extern, 
adică un volum de 240 de miliarde de euro (la 
nivelul anului 2008), care corespunde unui 
număr de 249 milioane călătorii externe.  
 

În acest context, Eulogio Bordas a explicat că România, spre deosebire de multe alte ţări, poate să 
dezvolte un brand turistic puternic, însă pentru aceasta este nevoie de o comunicare constantă, pe o 
perioadă de minimum 5 ani, cu publicuri ţintă bine definite spre care se vor concentra eforturile de 
promovare. 
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Concluziile Consiliului de brand 
 - consumatorii ar trebui să asimileze un nou set de imagini şi percepţii despre România 
- după ce vizitează România, turiştii străini işi îmbunătăţesc părerea despre ţara noastră. Acest lucru 
înseamnă că realitatea este mai bună decât percepţia şi, deci, că România trebuie să desfăşoare 
campanii de comunicare pe plan extern pentru a îmbunătăţi percepţiile potenţialilor turişti despre ţara 
noastră.  
- au fost selectate cele mai competitive 6 produse turistice ale României: circuite culturale, turism în 
natură, turism rural, city breaks, turism activ şi de aventura, turism balnear şi de întreţinere. 
Produsele amintite vor sta, în diferite proporţii, la baza construirii brandului şi ar putea fi vectori de 
comunicare pentru poziţionarea României pe piaţa turistică internaţională.  
 
 
Pe baza rezultatelor obţinute până în prezent, asocierea THR-TNS va parcurge, în următoarele două 
luni, etapele privind poziţionarea strategică a brandului: conceptualizarea, crearea şi proiectarea 
identităţii vizuale; realizarea manualului de brand şi stabilirea liniilor directoare pentru strategia de 
comunicare. 
 
proiecte PHARE 
 
Linie de ferryboat între Turnu-Măgurele şi Nicopol – un proiect PHARE CBC 
Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale si turismului, a participat vineri, 19 martie 2010, alături de 
premierul român Emil Boc şi premierul bulgar Boiko Borisov, la ceremonia de inaugurare a liniei de 
ferry-boat Turnu Măgurele-Nicopol.  
 
Realizarea liniei de ferry-boat s-a făcut prin implementarea unui proiect „în oglindă” româno-bulgar 
finanţat din fonduri europene prin Programul Phare CBC 2002. 
 
Costul proiectului pentru partea română a fost de 4,5 milioane euro, din care 3,30 milioane euro 
fonduri Phare şi 1,20 milioane euro cofinanţare din partea beneficiarului. Principalele lucrări efectuate 
au vizat amenajarea platformei şi rampei auto, lucrări hidrotehnice şi construcţia clădirilor aferente. 
 

Ferryboatul “EUROPA” va traversa 
Dunărea şi poate transporta 260 de 
pasageri, 34 de autovehicule şi 
maximum 9 tiruri. Nava poate fi 
ancorată în orice port dunărean care 
dispune de instalaţii portuare specifice, 
având o autonomie de circa 21 de zile 
sau 350 Km. Autovehiculele ce vor fi 
îmbarcate pentru trecerea frontierei de 
pe malul românesc pe malul bulgăresc 
beneficiază de rampe de îmbarcare 
auto care conferă deplină siguranţă 
atât la îmbarcare, cât şi la debarcare.  
Proiectul are drept scop promovarea 
bunei vecinătăţi şi a stabilităţii în zona 
frontalieră prin construirea unei noi căi 
de acces între cele două ţări. 
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Finalizarea proiectului “Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor din zona 
Stîlpu – Costeşti premisă a reabilitării şi protecţiei mediului înconjurător” 
 
 

 
 
Primăria comunei Stîlpu, în parteneriat cu Primăria comunei Costeşti, anunţă închiderea proiectului 
“Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor din zona Stîlpu – Costesti, premisă a reabilitării şi protecţiei 
mediului înconjurător”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2006 Coeziune 
Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea initiaţivelor sectorului public în sectoare 
prioritare de mediu.  
Proiectul şi-a propus dezvoltarea şi implementarea, la nivel local, a proiectelor de gestionare a deşeurilor, 
prin care va fi posibilă reabilitarea şi protecţia mediului înconjurător.
 
Rezultate aşteptate 

• Reabilitarea şi protejarea mediului înconjurător;  
• Îmbunătăţirea colectării şi transportului deşeurilor în zone în care nu a existat până acum un 

sistem public eficient de salubrizare;  
• Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului;  
• Creşterea calităţii vieţii;  
• Protejarea sănătăţii populaţiei;  
• Valorificarea deşeurilor şi redarea unor anumite cantităţi de materii prime circuitului economic;  
• Redarea unor suprafeţe de teren circuitului agricol;  
• Creşterea atractivităţii localităţilor ce compun zona Stîlpu – Costeşti pentru potenţiali investitori. 

 
Durata de implementare a proiectului a fost 15 octombrie 2008 – 15 martie 2010, iar costul total al 
proiectului s-a ridicat la 401.566,95 Euro, din care 361.410,00 Euro finanţare acordată de către Uniunea 
Europeană, iar 40.156.95 Euro, contribuţia proprie a beneficiarilor.  
Informaţii suplimentare  
 
Primăria comunei Stîlpu  
Telefon: 0238/453599 
Fax: 0238/453598 
 E-mail: catalinene123@yahoo.com     
 
RECEPŢIA OFICIALĂ A PROIECTULUI „REABILITARE DRUMURI URBANE ÎN 
STAŢIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ SOVATA”  

 
Primăria oraşului Sovata a organizat, în data de 12 martie 2010, recepţia oficială a proiectului 
„Reabilitare Drumuri Urbane în Staţiunea Balneoclimaterică Sovata”, finanţat din fonduri PHARE, având ca 
beneficiar Consiliul Local Sovata. 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate Contractantă, a încheiat contractul 
de lucrări în valoare de 5.612.812,59 Euro, finanţat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi 
Socială, având ca obiective reabilitarea a 15 străzi cu o lungime aproximativă de 11.000 metri, 
reabilitarea a 6 alei cu o lungime de 3.000 metri, lucrări de reparaţii la două poduri peste pârâul Sovata şi 
reconstrucţia unui pod peste pârâul Sebeş.  
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Lucrările s-au finalizat în data de 9 decembrie 2010, 
iar în prezent proiectul se află în Perioada de 
Notificare a Defectelor. Proiectul „Reabilitare 
Drumuri Urbane în Staţiunea Balneoclimaterică 
Sovata”, finanţat din fonduri Phare, s-a suprapus cu 
un alt proiect finanţat de la bugetul de stat, 
angajator fiind Compania Naţională de Investiţii, 
pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare. Programele de lucru pentru cele două 
proiecte au fost corelate, astfel încât 
implementarea acestora să poată fi realizată cu 
succes. 
 
 

 
Oportunităţi 

FINANŢĂRI  
 

Termen: permanent 
 

 
 

Program POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere",  
DMI 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Finanţator Uniunea Europeană 
Descriere  Aceasta este a doua cerere deschisă de Planuri integrate şi proiecte 

lansată în cadrul domeniului de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, pentru oraşele/municipiile – centre urbane din 
regiunea Bucureşti – Ilfov, cererile de finanţare putând fi depuse la 
sediul ADR BI începând cu data de 8 martie 2010, ora 9.00. 

Condiţii de finanţare – contribuţia 
financiară a beneficiarului 
 
 
 
 
 
   

a) Proiecte care nu cad sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat - 
În cazul proiectelor care nu intră sub incidenţa vreunei scheme de 
ajutor de stat, contribuţia proprie a beneficiarului va fi de minimum 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanţarea fiind asigurată de la 
bugetul de stat (maximum 17,65%) şi din FEDR (maximum 80,35%). 

b) Proiecte care cad sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat - 
Pentru proiectele care intră sub incidenţa unei scheme de ajutor de stat 
(respectiv acele proiecte care cuprind activităţi de tipul celor indicate 
în Secţiunea II.2.2.A.2 „Eligibilitatea proiectului” la categoria 
„Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”), vă rugăm consultaţi 
Secţiunea I.5 „Ajutor de stat (regional)” din Ghid. 
c) Cheltuieli neeligibile şi cheltuieli suplimentare - De asemenea, 
beneficiarul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru 
acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi a 
celor suplimentare. 

Obiectivul programului Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin 
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. 

Solicitanţi eligibili - unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban (respectiv 
oraşe/municipii), reprezentate de autorităţile administraţiei publice 
locale; 
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- asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), constituite în 
conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau cu Legea nr.51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, având obligatoriu în componenţă 
oraşul/municipiul pe teritoriul căruia este localizată zona de acţiune 
urbană identificată, sau 
-parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale din 
mediul urban şi judeţul în care acestea sunt localizate, reprezentate de 
către autorităţile administraţiei publice locale corespunzătoare. 

Informaţii suplimentare Cererile de finanţare pot fi depuse în mod continuu la sediul ADRBI, 
începând cu data de 8 martie 2010, ora 9.00. 
 
Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresaţi: 
Organismelor intermediare din cadrul Agenţiei pentru dezvoltare 
regională Bucureşti Ilfov (vezi Anexa 1 „Datele de contact ale 
Organismelor Intermediare” la prezentul Ghid). În cadrul organismului 
intermediar funcţionează un help-desk (birou de informare), unde 
solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte 
legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare. 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional (info@mdrt.ro)  
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale 
organismelor intermediare, precum şi pe website-ul programului, la 
http://www.inforegio.ro, sau pe website-ul MDRT, la 
http://www.mdrt.ro.  
 
Întrebările şi răspunsurile care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali 
solicitanţi vor fi publicate pe pagina web a programului 
(www.inforegio.ro). 

Program POR:  AP 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
DMI 5.3.Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie " 

Finantator Uniunea Europeană 
Termen limita Începând cu 11 ianuarie 2010 

Obiectivele programului  
 

- Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii 
de ţară, cu scopul de a promova România în străinatate şi de a creşte 
atractivitatea sa pentru turism şi afaceri; 
- Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică 
(CNIPT), în scopul creşterii numărului turiştilor; 
- Instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice 
româneşti. 

Solicitanti eligibili - unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice 
locale); 
- ONG-uri (persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial); 
- parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale); 
- parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale) şi ONG-uri. 

Activităţi eligibile - marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD), 
precum şi alte activităţi de promovare on-line;  
- participarea la târguri şi expoziţii de turism în ţară; 
- organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în promovarea produselor 
turistice specifice şi creşterea circulaţiei turistice în România; 
- activităţi de marketing direct, de tipul: distribuţie fluturaşi publicitari, 
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scrisori personalizate (în cutii poştale, zone de trafic intens, la 
domiciliu/sediu pe liste de destinatari); 
- activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care 
realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea 
circulaţiei turistice în România, conştientizarea importanţei turismului 
românesc şi creşterea notorietăţii produselor turistice specifice; 
- acţiuni generale de publicitate şi reclamă a produselor turistice 
specifice: insertii publicitare în presă, pagini web, ghiduri turistice, 
cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, publicaţii de 
specialitate, publicitate outdoor în ţară (afisaje, difuzare clipuri TV, 
bannere etc. în metrou, aeroporturi, gări, zone de trafic intens etc.), 
publicitatea produselor turistice specifice în mass- media internă, pe 
pieţele ţintă, realizarea de cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi 
volante, diverse tipărituri, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, 
diapozitive, materiale audio – video, casete, filme cu specific de turism, 
CD-uri si DVD-uri turistice etc. 

Conditii de finantare Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 170.000 şi maxim 
1.000.000 lei. 

Informatii suplimentare Mai multe informaţii: 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC 

 
 
 

 
 

Q&A 
 
Obţinerea atestatului de auditor energetic 
 
 Baza legală 
 Conţinutul dosarului necesar obţinerii atestatului de auditor energetic 
 Organizarea cursurilor de audit energetic pentru clădiri   

 
 

Baza legală 
 
Pentru obţinerea atestatului de auditor energetic trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute în: 

 Ordinul 550/2003, publicat în M.O. 278/21.04.2003 pentru aprobarea Reglementării 
tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile 
aferente", disponibil pe http://www.mdrl.ro/_documente/constructii/atestari/ordin550.pdf,  
 Ordinul 1083/2009 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Îndrumător 

pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente", aprobată prin 
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, şi a 
reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu 
activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, publicat în M.O. 8/6.01.2010. 

 
Condiţii pentru atestarea auditorului energetic:  

(1) Cf. articolului  8 din Ordinul 550/2003; 

a) să fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultăţi de construcţii; 

b) să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectură sau al unei facultăţi de construcţii şi 

arhitectură; 

c) să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii; 

d) să fie inginer mecanic sau energetic, absolvent al unei facultăţi de mecanică sau energetică; 

e) să corespundă cerinţelor examinării în comisia de atestare pentru specialitatea şi gradul solicitate. 
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(2) Inginerii cu pregătire similară inginerilor de instalaţii pentru construcţii, încadraţi în lista de profile 

şi specialităţi emisă de Facultatea de Instalaţii din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, sau 

specialiştii de înaltă calificare care au lucrat în domeniu pot fi admişi la atestare pe baza avizului 

comisiei de examinare, confirmarea făcându-se de reprezentantul 

MDRT din comisie. 

(3) Absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate trebuie să 

prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului 

(4) Specialiştii care solicită atestarea pentru auditori energetici gradul 

I trebuie să aibă activitate de cel puţin 10 ani în învăţământ, 

cercetare, proiectare sau execuţie ca arhitect, inginer constructor, 

inginer de instalaţii sau specialităţi similare celor de instalaţii. 

(5) Specialiştii care solicită atestarea pentru auditori energetici gradul 

II trebuie să aibă activitate de cel puţin 6 ani în învăţământ, cercetare, 

proiectare sau execuţie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalaţii sau specialităţi similare 

celor de instalaţii. 

  
 
Conţinutul dosarului pentru înscrierea la examenul de auditor energetic 
1.Cererea scrisă (conform Anexei 1 la Îndrumătorul pentru atestarea auditorilor energetici pentru 

clădiri şi instalaţiile aferente aprobat cu Ordinul nr. 550/2003); 
2.Copia actului de identitate, din care să reiasă CNP–ul şi ultima adresă, pe care se va trece numărul 

de telefon; 

3.    Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de 

învăţământ superior de specialitate – cursuri de lungă durată, 

însoţită de copia foii matricole; 

*Notă: Absolvenţii români cu diplomă obţinută în străinătate 

depun documentul de recunoaştere / echivalare a diplomei 

emis de autoritatea administraţiei publice centrale 

competente. 

4. Copia integrală a carnetului de muncă, emisă de angajator 

sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; 

5. Memoriul de activitate (conform Anexei 2 la Îndrumătorul 

pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente aprobat cu Ordinul MLPTL 

nr. 550/2003), în concordanţă cu înregistrările din carnetul de muncă, detaliat în funcţie de 

specialitatea solicitată; 

6. Două recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat; 

7. Declaraţie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că 

solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar; 

8. Copie după documentul / chitanţa de plată a taxei de examinare; 

9. Trei poze dimensiunea 5 x 4 cm 
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Taxa: 150 RON, se achită prin poştă, cu mandat poştal. 
Destinatar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti, Cod: 050741 
În contul: RO14TREZ7005003XXX004474 deschis la: 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 
Municipiului Bucureşti 
Cod Unic de Înregistrare ( C.U.I. ): 26369185 
 
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul, 
www.mdrt.ro, sectiunea Construcţii, subsecţiunea 
Atestări tehnico profesionale /4. Auditori energetici 
sau accesând direct link-ul 

http://www.mdrl.ro/_documente/constructii/atestari/4.2.%20Leg.%20Audit_NOU.pdf.  
Cursurile pentru pregătirea auditorilor energetici sunt organizate de facultăţile de profil (facultatea 
de construcţii, facultatea de instalaţii) din cadrul centrelor universitare din ţară. 
  
Pentru relaţii suplimentare 
Direcţia Reglementări Tehnice în Construcţii 
Telefon: 037 211 45 68   
             037 211 45 73 

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

 
 
ştiri din regiuni  
 
PROIECTE NOI DEPUSE ÎN CADRUL REGIO (PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
2007 - 2013)  
 
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA 
Până la data de 23 martie 2010, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost 
depuse 354 de proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul 

Operaţional Regional) şi Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 
pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti. Dintre 
cele 354 de proiecte depuse şi PIDU-ul municipiului Piteşti, 87 
au fost respinse, iar 2 au fost retrase de aplicanţi. 
 
 
În cazul în care doriţi să obtineţi mai multe informaţii despre 
situaţia proiectelor din regiunea Sud Muntenia vă oferim 
următoarele date de contact: 
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Persoană de contact 
Diana Neagu,  
Expert Serviciul Comunicare 
  
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi 
Tel.: 0242/331.769; fax: 0242/313.167  
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro; office@adrmuntenia.ro 
 Web-site: www.adrmuntenia.ro 
  
 
 
ştiri europene 

 
PROGRAMUL ERASMUS, O ŞANSĂ LA UN VIITOR MAI BUN PENTRU TINERII 
STUDENŢI EUROPENI    

 
Programul Erasmus este un program de schimb universitar, de care 
beneficiază anual peste 180.000 studenţi. Aceştia pot învăţa un 
semestru sau un an într-o universitate străină. Astfel, ei îşi pot dezvolta 
aptitudinile lingvistice şi pot trăi o experienţă unică. 
Conform unui studiu recent al Comisiei Europene, în perioada 2007-
2008, cei mai mulţi bursieri Erasmus au fost studenţii germani, francezi 
şi spanioli. Conform estimărilor, aproximativ 4% dintre studenţii 
europeni beneficiază de acest program. 

 
Pe 21 octombrie 2008, Parlamentul European a votat în favoarea creării 
celei de-a doua faze a programului Erasmus Mundus (2009-2013).  

 
Obiectivul acestui program este acela de a promova educaţia universitară 
europeană, prin schimbul de studenţi între UE şi ţările terţe. În cadrul 
acestui program pot participa instituţii de învăţământ superioare, 
organizaţii care activează în domeniul educaţiei superioare şi cercetării, 
studenţi, doctoranzi, profesori, cercetători şi personal din mediul 
universitar (academic şi/sau administrativ) din întreaga lume. 

 
Dacă doriţi mai multe informaţii despre acest subiect, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a 
Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 
 
AGENDA LUNII MARTIE LA STRASBOURG, PE SCURT 
 
În şedinţele plenare din martie de la Strasbourg, deputaţii europeni au marcat Ziua Internaţională a 
Femeii, luni, 8 martie, şi Ziua Europeană a victimelor terorismului, joi, 11 martie. 
 
Ziua Internaţională a Femeii a  avut ca temă, în acest an, combaterea violenţei împotriva femeii.   
Cu privire la combaterea terorismului, preşedintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a subliniat 
faptul că: “nicio acţiune teroristă nu va putea vreodată să diminueze sau să distrugă credinţa noastră în 
drepturile fundamentale ale omului.” 

 
Un alt subiect dezbătut a fost protecţia consumatorilor pe piaţa 
internă. Parlamentul a cerut statelor membre să transpună mai 
repede şi mai eficient legile europene în drept naţional şi Comisiei să 
consolideze supravegherea pieţei pentru siguranţa consumatorilor. 
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Parlamentul a cerut, într-o rezoluţie privind Strategia UE 2020, condiţionarea finanţării europene în 
funcţie de rezultate şi compatibilitate cu obiectivele strategiei: reducerea şomajului, o mai bună 
coordonare a politicilor economice şi consolidarea guvernării economice prin reguli obligatorii. 
În privinţa dezastrelor naturale, deputaţii europeni au solicitat solidaritatea cu victimele şi mobilizarea 
fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.  
 
 
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a răspuns 
întrebărilor deputaţilor europeni despre implementarea Serviciului 
European de acţiune externă, deficitul Greciei, reglementarea 
agenţiilor de credit şi organismele modificate genetic. 
Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, vă rugăm să 
accesaţi pagina de internet a Parlamentului European: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 

 
 
 
 
Descoperă România 
 
Scărişoara- peştera cu inimă de gheaţă 

 
Hărţile de specialitate consemnează în România peste 12.000. 
de peşteri.  Peştera Scărişoara sau Gheţarul de la Scărişoara se 
numără printre acestea.     
 
Situată în apropierea satului Gârda de Sus, judeţul Alba în Munţii 
Apuseni, aceasta este cea mai veche şi mai mare peşteră cu 
gheaţă din România. 
La o altitudine de 1.165 m şi veche de peste 3.500 de ani, 
peştera adăposteşte  cel mai mare gheţar subteran din ţară şi al 
doilea gheţar ca mărime din Europa. 
 
Nu se poate preciza data când a fost descoperită peştera. Cea 

mai veche menţiune asupra peşterii este făcută de A.Szirtfi în 1847. K.F. Peters şi A. Schmidl dau primele 
informaţii ştiinţifice în 1861, respectiv 1863.   Principala particularitate a peşterii este dată de prezenţa 
permanentă a gheţii, de unde şi numele de “Gheţarul de la Scărişoara”. 
Topografia peşterii este simplă. Lungimea este de 720 m, din care vizitabil 250m, iar adâncimea de 105 
m. Blocul de gheaţa are un volum de 75.000m3 şi o grosime de peste 15 m. Temperatura medie atinge 1°C 
vara şi coboară până la -7°C iarna. În zona permisă turiştilor temperatura medie este de 0°C.  
 
Peştera este împărţită în mai multe sectoare. Accesul se face printr-un aven cu diametrul de 60 m şi 
adâncimea de 48 m. La baza avenului se găseşte poarta propriu-zisă a peşterii, denumită "Biserica", unde 
se găsesc peste 100 de formaţiuni stalagmitice de gheaţă. Sala “Biserică” din Gheţarul Scărişoara este 
unică în lume. Aceasta este zona turistică, restul fiind rezervaţia ştiinţifică, cu două sectoare distincte. 
Coborând 15m în latura din dreapta intrării se află Rezervaţia Mică. În stânga se află Rezervaţia Mare, 
spre care se coboară o verticală de 20m, la baza căreia este Galeria Maxim Pop. 
 
Peştera Scărişoara, rezervaţie speologică, este prima peşteră din ţară declarată monument al naturii încă 
din anul 1938. Ca obiectiv turistic poate fi vizitată pe tot parcursul anului în prezenţa ghidului peşterii. 
 
Gheţarul de la Scărişoara este important pentru ştiinţă în primul rând prin complexul de fenomene care se 
datorează prezenţei gheţii şi structurii generale a peşterii. Avenul, prin flora sa variată, diferenţiată pe 
nivele, oferă un interesant şi permanent teren de cercetare.    
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CASTELUL PELEŞ, LOCUL UNDE SE PLĂSMUIESC BASMELE 
 
Considerat unul dintre cele mai impresionante castele din Europa şi, cu siguranţă, cel mai frumos din 
România, Castelul Peleş străjuieşte maiestuos pădurile răcoroase de conifere şi susurul izvoarelor din 
mijlocul munţilor Carpaţi.  

Aici se poate ajunge relativ uşor din orice zonă a ţării, iar 
între Bucureşti şi Sinaia sunt doar 122 km, care pot fi 
parcurşi fie cu maşina, fie cu trenul.  
Castelul, destinat a fi reşedinţă regală de vară, a fost 
ridicat, între anii 1873-1883, pe locul numit Pietrele Arse, 
loc pe care însuşi regele Carol I al României (1866-1914) l-a 
ales, pentru frumuseţea sa.  
 
Lucrările au continuat până în 1914, anul morţii regelui. 
Regele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 1839- d. 1914) 
era de origine germană şi a fost primul rege al României. 
 Conform dorinţei sale, arhitectura castelului a fost realizată 
în principal în stilul neo-renaşterii germane (deşi a cunoscut 

şi influenţe ale altor stiluri) şi a fost opera arhitecţilor Wilhelm von Doderer (austriac), Johannes Schultz 
(german) şi Karel Liman (ceh). 
 
La temelia castelului au fost îngropate câteva monede de aur în care era imprimat chipul regelui, ca semn 
de bun augur. Între anii 1889-1903 a fost ridicat şi Pelişorul, o replică de dimensiuni mai reduse a 
castelului Peleş. De altfel, în împrejurimile castelului au mai fost construite în timp şi alte clădiri şi 
anexe, precum Foişorul, Casa de Vânătoare, Economatul, Grajdurile etc. 
 
Castelul Peleş a fost conceput încă de la început cu dotări moderne: a fost primul castel electrificat din 
Europa, având uzină electrică proprie, încălzire centrală, lift interior şi chiar apă curentă. 
De-a lungul timpului, mari personalităţi din ţară şi din străinătate au fost invitate să-i păşească pragul, 
printre acestea aflându-se muzicieni, pictori, scriitori, poeţi, dar şi oaspeţi de sorginte regală.  
 
Circa 170 de camere şi 30 de băi există în interiorul castelului, deşi numai o mică parte dintre acestea 
sunt destinate circuitului turistic. Aici pot fi admirate colecţii de valoare inestimabilă: picturi, sculpturi, 
covoare, arme, obiecte din metale preţioase, porţelanuri, vitralii de o vechime şi frumuseţe aparte etc. 
Publicul poate admira încăperi minunate, precum Sala Maură, Sala Armelor, Salonul Florentin, Salonul 
Turcesc, dormitorul Regal,  Sala de concerte, Sala de teatru, Holul de Onoare (care are un tavan mobil din 
sticlă, iar în nopţile de vară oaspeţii puteau admira cerul),  Biblioteca regelui, care are o uşă secretă, etc.  
 
Deoarece se împlinesc 200 de ani de la naşterea compozitorului Fryderyk Chopin, anul acesta, la castel, se 
desfăşoară proiectul Anul Chopin la Peleş, în colaborare cu Institutul Polonez la Bucureşti, în cadrul căruia 
au fost prevăzute două concerte pentru pian. Primul a avut loc pe 6 martie, cel de-al doilea urmând să se 
desfăşoare în luna iunie.  
 
Cei interesaţi să participe la acest eveniment pot contacta reprezentanţii Muzeului Naţional Peleş, 
accesând  pagina de internet  www.peles.ro.  Tot aici pot afla informaţii privind programul de vizitare şi 
preţul biletelor.           
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