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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
(MDLPL) are ca principale domenii de activitate planificarea, 
dezvoltarea teritorială naţională şi regională, cooperarea 
transfrontalieră, transnaţională şi interregională, urbanismul 
şi amenajarea teritoriului, gestiunea şi dezvoltarea  
edilitar-imobiliară, inclusiv construirea de locuinţe.

În aceste domenii MDLPL gestionează 48 de programe 
finanţate din fonduri europene şi naţionale:  
Programul operaţional regional 2007-2013 (REGIO), programe 
de cooperare teritorială europeană, programe PHARE - 
Coeziune economică şi socială, programe PHARE - Cooperare 
transfrontalieră şi programe finanţate în totalitate din 
bugetul de stat destinate dezvoltării teritoriale, construirii 
de locuinţe, reabilitării blocurilor de locuinţe, dezvoltării 
infrastructurii rurale, activităţilor social-culturale şi sportive 
şi consolidării clădirilor cu risc seismic.
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obiectivul programului
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea 
unei dezvoltări echilibrate teritorial şi  durabile 
a regiunilor României, corespunzător nevoilor 
şi resurselor lor specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea  
infrastructurii şi mediului de afaceri, pentru a face 
din regiunile României locuri mai atractive pentru 
a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

Pentru atingerea obiectivului strategic al POR, au 
fost stabilite următoarele obiective specifice:

creşterea rolului economic şi social al • 
centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări  
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări 
mai echilibrate a regiunilor;
îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi a • 
centrelor urbane, precum şi a legăturilor  
acestora cu zonele înconjurătoare;
creşterea calităţii infrastructurii sociale a • 
regiunilor;
creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii • 
pentru afaceri; 
creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea • 
regiunilor.

Autorităţi ale administraţiei publice locale  şi  • 
centrale;
Parteneriate între:• 
Autorităţi ale administraţiei publice locale; 1) 

Autorităţi ale administraţiei publice locale şi 2) 
centrale.
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară,  • 
constituite conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Parteneriate între autorităţi ale administraţiei • 
publice locale şi furnizori de servicii sociale de 
drept public sau privat, acreditaţi (ONG-uri şi 
instituţii de cult);
Furnizorii de servicii sociale acreditaţi în condiţiile • 
legii (ONG–uri şi instituţii de cult);
Universităţi de stat;• 
Instituţii publice furnizoare de servicii de formare • 
profesională continuă;

Întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv societăţi • 
administrator, definite conform Ordonanţei 
65/2001, cu modificările ulterioare, camere de 
comerţ;
Microîntreprinderi în domeniul producţiei şi/• 
sau serviciilor şi/sau construcţiilor, care propun 
proiecte în mediul urban, cu respectarea 
prevederilor în domeniul ajutorului de stat;
Nu sunt eligibile microîntreprinderile care au ca  Q

domeniu de activitate următoarele coduri CAEN:
A; H; J; K; 6330; 9003; L; O (excepţie 92, 93); 1) 
Q, în conformitate cu Ordinul INS nr. 601 din 26 
noiembrie 2002, privind actualizarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională;
A; I; K; M; N; O; R; U, în conformitate cu 2) Ordinul 
INS nr. 337 din 20 aprilie 2007, privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională.
Parteneriate între autorităţi ale administraţiei • 
publice locale şi/sau centrale şi instituţii de 
cult şi/sau organizaţii neguvernamentale pentru 
solicitarea de finanţare privind restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu 
potenţial turistic;

Beneficiari eligibili

Programul	operaţional	regional1
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Buget total program
Suma totală alocată programului este 4,3 miliarde 
EUR. Finanţarea acestui program se realizează atât 
din bugetul de stat şi bugetele locale, cât şi din surse 
private, fiind co-finanţat din Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) - unul din instrumentele 
structurale ale Uniunii Europene.

Durată şi etape de derulare
Perioada orientativă de depunere a proiectelor:  
2007-2013.

Durata de implementare/execuţie a proiectelor:  
2007-2015. 

IMM-uri din domeniul turismului, în conformitate • 
cu Clasificarea Activităţilor din Economia 
Naţională (CAEN), după cum urmează:

Secţiunea H1)  - Hoteluri şi restaurante şi  
Secţiunea O – Alte activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale: 9233, 9234, 9253, 926 ,  
9272, 9304, în conformitate cu Ordinul INS 
nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării 
Activităţilor din Economia Naţională (în vigoare 
până la 31 decembrie 2007);

Secţiunea I2)  – Hoteluri şi restaurante, cu excepţia 
grupei 562 „Activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie” 
şi Secţiunea R – Activităţi de spectacole, culturale 
şi recreative: 9104, 931, 932, în conformitate cu 
Ordinul INS nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării Activităţilor din Economia Naţională 
(intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008).

Autoritatea de Management a POR• ;

Organismele intermediare ale POR.• 
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Contacte
Autoritatea de Management POR (AM POR) - MDLPL  Q

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14 .09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  
(ADR Nord-Est)

Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, 
cod poştal 610125
Telefon: 0233.218.071
Fax: 0233.218.072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro 

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est  
(ADR Sud-Est)

P-ţa Independenţei nr. 1, etaj 5, camera 513, Brăila, 
judeţ Brăila, cod poştal 810210
Telefon: 0339.401.018
Fax: 0339.401.017
E-mail: adrse@adrse.ro
www.adrse.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
(ADR Sud Muntenia)

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călăraşi, judeţ Călăraşi, 
cod poştal 910019
Telefon: 0242.331.769
Fax: 0242.313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro
www.adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  
(ADR SV Oltenia)

Str. Unirii nr. 19, camerele 86, 87, 40, Craiova,  
judeţ Dolj, cod poştal 200585
Telefon: 0251.418.240
Fax: 0251.418.240
E-mail: office@adroltenia.ro
www.adroltenia.ro
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Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest  
(ADR Vest)

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara,  
judeţ Timiş, cod poştal 300054
Telefon: 0256.4919.23,
Fax: 0256.491.981
E-mail: office@adrvest.ro
www.adrvest.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest 
(ADR Nord-Vest)

Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, 
cod poştal 400111
Telefon: 0264.431.550
Fax: 0264.439.222
E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro
www.nord-vest.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru  
(ADR Centru)

P-ţa Consiliul Europei, Bl. 32D, Alba Iulia, judeţ Alba, 
cod poştal 510096
Telefon: 0258.818.616/int.110
Fax: 0258.818.613
E-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

Organismul Intermediar din cadrul   Q

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov 
(ADR Bucureşti Ilfov)

Str. Leonida nr. 19, sector 2, cod poştal 020555, Bucureşti
Telefon: 0212.31.65
Fax: 0212.31.65
E-mail: contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului IMM- Q

urilor, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale

Calea Victoriei nr. 152, sect.1, Bucureşti
Telefon: 021.202.54.91, 0372.165.491
Fax: 021.336.18.43
www.mimmc.ro
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Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de: 

Autoritatea de Management•  - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din 
România;
Autoritatea Naţională din Bulgaria•  - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice;
Secretariatul Tehnic Comun•  - Biroul Regional 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, 
România, având un Punct de informare la Plevna, 
Bulgaria.

obiectivul programului
Programul urmăreşte mobilizarea oamenilor, 
comunităţilor şi economiilor din zona frontierei 
româno-bulgare în vederea dezvoltării unor proiecte 
comune de cooperare transfrontalieră, prin utilizarea 
resurselor din ambele ţări.

Buget total program: 262 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare continuând până în 2015
Lansarea primei licitaţii de proiecte:•  2008.

Aria de cooperare 
Regiunile NUTS III1 situate la graniţa dintre cele două 
ţări:

7 judeţe din România: • Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa;
9 districte din Bulgaria: • Vidin, Vratsa, Montana, 
Veliko Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich, Silistra 
şi Razgrad.

1  NUTS – Nomenclatorul Unităţilor Teritorial Statistice. 
Regiunile NUTSIII sunt în România la nivelul judeţelor, iar în 
Bulgaria la nivelul districtelor.

Axele prioritare şi domeniile majore 
de intervenţie aferente

Axa prioritară 1: Accesibilitatea
Îmbunătăţirea facilităţilor de transport trans-• 
frontalier terestru şi fluvial;
Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informare • 
şi comunicaţii în zona transfrontalieră.

Axa prioritară 2: Mediul
Dezvoltarea sistemelor comune de management • 
pentru protecţia mediului;
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune • 
de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor 
tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de 
intervenţie în caz de urgenţă.

Axa prioritară 3: Dezvoltarea economică şi socială
Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul • 
de afaceri şi promovarea unei imagini şi a unei 
identităţi regionale;
Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor • 
umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a 
cunoştinţelor;
Cooperarea „people to people”.• 

Axa prioritară 4: Asistenţa tehnică (dedicată 
suportului financiar pentru implementarea trans-
parentă şi eficientă a programului).

Programul	operaţional	de	cooperare	transfrontalieră	România	-	Bulgaria		2007-20132.1.

Programe	de	cooperare	teritorială	europeană	 
finanţate	prin	Fondul	european	de	dezvoltare	regională	(FEDR)	2
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Programe	de	cooperare	teritorială	europeană	 
finanţate	prin	Fondul	european	de	dezvoltare	regională	(FEDR)	2
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Eligibilitate
În conformitate cu Regulamentele UE, beneficiarii 
pot fi operatori, organisme sau întreprinderi, publice 
sau private. Detalierea tipurilor de beneficiari va fi 
prezentată în Documentul cadru de implementare şi 
în Ghidul solicitantului.

Pentru a fi eligibile pentru finanţare, proiectele 
trebuie: 

Să aibă caracter transfrontalier• , respectiv:
să trateze aspecte de interes pentru comunităţile 1) 
de pe ambele părţi ale frontierei;
să cuprindă cel 2) puţin câte un partener de pe 
fiecare parte a frontierei;
să genereze efecte benefice pentru comunităţile 3) 
de pe ambele părţi ale frontierei;
Să fie proiecte comune•  – să îndeplinească cel 
puţin două din următoarele criterii de cooperare: 
elaborare în comun, implementare în comun, 
asigurare a personalului în comun, finanţare în 
comun a proiectului;
Să aibă desemnat un • partener lider de proiect 
(Lead Partner), ales dintre şi de către parteneri, 
căruia îi revine responsabilitatea implementării 
proiectului.

Criteriile de selecţie a proiectelor sunt aprobate 
de către Comitetul Comun de Monitorizare, la 
propunerea Autorităţii de Management.

notă
Documentele necesare pentru elaborarea proiectelor, 
precum: Programul operaţional de cooperare 
transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, ce 
reprezintă documentul general de programare 
aprobat de către Comisia Europeană; Documentul-
cadru de implementare, reprezentând o detaliere 
a programului operaţional; Pachetul solicitantului, 
care conţine Cererea de finanţare cu anexele 
aferente şi Ghidul  solicitantului, cu îndrumări 
precise privind elaborarea şi implementarea 
proiectelor vor putea fi accesate în format 

electronic de pe pagina de internet a programului  
www.cbcromaniabulgaria.eu sau de pe paginile de 
internet ale Autorităţii de Management, Autorităţii 
Naţionale sau Secretariatului Tehnic Comun.

Contacte
Autoritatea de Management – MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro, www.cbcromaniabulgaria.eu 

Autoritatea Naţională din Bulgaria  Q

Ministerul Dezvoltării şi Lucrărilor Publice

Strada Sv.sv. Kiril şi Metodii 17-19, cod 1202,  
Sofia, Bulgaria 
www.mrrb.government.bg

Secretariatul Tehnic Comun  Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Călăraşi, România

Strada 1 Decembrie 1918, cod 910019 Călăraşi, România 
Email: info@calarasicbc.ro
www.calarasicbc.ro
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Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de: 

Autoritatea de Management•  - Agenţia Naţională 
de Dezvoltare, Ungaria; 
Autoritatea Naţională•  din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
(DCTI);
Secretariatul Tehnic Comun•  - VATI – Companie 
Publica Non-profit de Dezvoltare Regională 
(Budapesta şi Bekescsaba);
Info Point - Biroul Regional pentru Cooperare • 
Transfrontalieră Oradea.

obiectivul programului
Programul vizează strângerea contactelor dintre 
comunităţile, factorii economici şi locuitorii din zona 
de graniţă aparţinând celor două state vecine, cu  
scopul facilitării dezvoltării corelate (joint) a ariei 
de frontieră, valorificând avantajele zonei, în folosul 
ambelor ţări.

Buget total program: 275 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare continuând până în 2015
Lansarea primei licitaţii de proiecte: • 2008.

Aria de cooperare 
Regiunile NUTS III situate la graniţa dintre cele două 
ţări:

4 judeţe din România: • Timiş, Arad, Bihor, Satu 
Mare;
4 judeţe din Ungaria: • Csongrád, Békés, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Axele prioritare şi domeniile majore 
de intervenţie aferente

Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea condiţiilor cheie 
privind dezvoltarea comună şi durabilă a zonei de 
cooperare

Îmbunătăţirea transportului transfrontalier;• 
Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere;• 
Protecţia mediului.• 

Axa prioritară 2: Întărirea coeziunii economice şi 
sociale a ariei de frontieră

Sprijin pentru cooperarea transfrontalieră în • 
afaceri;
Promovarea cooperării în domeniul cercetării, • 
dezvoltării şi inovării;
Cooperarea în domeniul muncii şi educaţiei; • 
dezvoltare comună a abilităţilor şi cunoştinţelor;
Cooperare în furnizarea de servicii medicale şi • 
reacţii comune în situaţii de urgenţă;
Cooperarea între comunităţi locale.• 

Axa prioritară 3: Asistenţa tehnică (sprijin pentru 
implementarea programului)

Programul	operaţional	de	cooperare	transfrontalieră	Ungaria	-	România	2007-20132.2.
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Eligibilitate
Beneficiari•  – Beneficiarii pot fi instituţii publice 
şi din sfera non-profit. Detalierea tipurilor de 
beneficiari va fi prezentată în Manualul de 
implementare şi în Ghidul aplicantului.
Modul de implicare a aplicanţilor din România• : 
ca parteneri în proiecte comune sau ca Lider de 
proiect al unui Grup de proiect.

Criteriile generale şi specifice de selecţie a  
proiectelor sunt aprobate de către Comitetul 
de Monitorizare la propunerea Autorităţii de 
Management. Criteriile minimale de selecţie se 
referă la dezvoltarea şi implementarea proiectelor, 
proiectele comune care trebuie să respecte 
următoarele criterii:

dezvoltarea comună;• 
implementarea comună;• 
personal comun;• 
finanţare comună.• 

notă
Documentele necesare pentru elaborarea proiectelor, 
precum: Programul operaţional de cooperare 
transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, ce 
reprezintă documentul general de programare 

aprobat de către Comisia Europeană; Manualul 
de implementare, reprezentând o detaliere a 
programului operaţional; Pachetul solicitantului, care 
conţine Cererea de finanţare cu anexele aferente şi 
Ghidul solicitantului, cu îndrumări precise privind 
elaborarea şi implementarea proiectelor, vor putea 
fi accesate în format electronic de pe paginile de 
internet ale Autorităţii de Management, Autorităţii 
Naţionale sau Secretariatului Tehnic Comun.

Contacte
Autoritatea de Management  Q

Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Ungaria

Blvd. József nr. 6, 1088, Budapesta, Ungaria
www.nfh.hu
   

Autoritatea Naţională din România – MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

INTERREG Directorate Q

Strada Gellérthegy nr. 30-32, H -1016 Budapesta, 
Ungaria
E-mail: huro2007-2013@vati.hu
www.vati.hu

Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de: 

Autoritatea de Management•  - Agenţia Naţională 
de Dezvoltare, Ungaria;
Autoritatea Naţională•  din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
(DCTI);
Secretariatul Tehnic Comun•  - VATI – Companie 
Publica non-profit de Dezvoltare Regională 
(Budapesta).

Programul	operaţional	de	cooperare	transnaţională	în	sud-estul	Europei	2007-20132.3.
Punctul Naţional de Contact•  din România - 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, Direcţia de Cooperare Teritorială 
Internaţională (DCTI).

obiectivul programului
Programul vizează crearea de parteneriate 
transnaţionale în domenii de importanţă strategică, 
în vederea îmbunătăţirii procesului de integrare 
teritorială, economică şi socială, sprijinirii coeziunii, 
stabilităţii şi competitivităţii.
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Buget total program: 245 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 • perioada de programare, perioada 
de implementare continuând până în 2015;
Lansarea primei licitaţii de proiecte: • 2008.

Aria de cooperare 
Trei state membre vechi: • Austria, Grecia şi Italia 
(Regiunile: Lombardia, Bolzano/ Bozen, Trento, 
Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, 
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata);
Cinci state membre noi: • Bulgaria, Ungaria, 
România, Slovenia, Slovacia;
Două state candidate: • Croaţia; Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei;
Patru state potenţial candidate: • Albania, Bosnia, 
Muntenegru şi Serbia; 
Două state cu care UE are relaţii speciale: • 
Moldova şi Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, 
Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa).

Axele prioritare şi domeniile majore 
de intervenţie aferente
Axa prioritară 1: Sprijinirea inovării şi 
antreprenoriatului

Dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în • 
domenii specifice;
Dezvo• ltarea unui mediu propice antrepreno-
riatului inovativ;
Îmbunătăţire• a condiţiilor cadru şi deschiderea 
drumului către inovare

Axa prioritară 2: Protecţia şi îmbunătăţirea 
mediului înconjurător

Îmbunătăţirea managementu• lui integrat al apelor 
şi prevenirea riscurilor de inundaţii;
Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor naturale;• 
Promovarea cooperării în domeniul • 
managementului resurselor naturale şi al ariilor 
protejate;
Promovarea energiei regenerabile şi efic• ientizarea 
resurselor.

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii
Îmbunătăţirea coordon• ării în promovarea, 
planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor 
primare şi secundare de transport;
Dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii • 
digitale”;
Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pent• ru  
platformele multimodale.

Axa prioritară 4: Dezvoltare sinergiilor 
transnaţionale ale zonelor cu potenţial

Abordarea problemelor ce afectează zonele • 
metropolitane şi sistemele regionale de aşezări;
Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu • 
potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
atractivitatea acestora;
Promovarea utilizării patrimoniului cultural • 
pentru dezvoltare.

Axa prioritară 5 - Asistenţă tehnică pentru 
implementarea programului şi creşterea capacităţii
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Eligibilitate
Beneficiari eligibili sunt structurile publice, 
publice echivalente sau private, care pot participa 
ca parteneri sau sub-contractori in proiecte. 
Eligibilitatea aplicanţilor va fi specificata în Ghidul 
aplicantului pentru fiecare licitaţie de proiecte, care 
va include şi lista indicativa a tipurilor de instituţii 
eligibile.

Criteriile generale şi specifice de selecţie pentru 
studii/acţiuni sunt diferite, în funcţie de priorităţi 
şi sunt stabilite/aprobate de Comitetul de 
Monitorizare. Criteriile minimale de selecţie se  
referă la cerinţele faţă de aplicanţi: capacitatea 
financiară; capacitatea tehnică; capacitatea 
profesională; minim trei parteneri din două state 
eligibile în program, dintre care cel puţin unul dintre 
ele este dintr-un stat membru UE. 

Durata indicativă a unui proiect: 24 luni.

Valoarea medie indicativă a unui proiect: 

1.8 milioane EUR.

notă
Documentele necesare pentru elaborarea proiectelor 
- Programul operaţional de cooperare transnaţională 

în sud estul Europei 2007-2013, ce reprezintă 
documentul general de programare aprobat de 
către Comisia Europeană. Pachetul solicitantului ce 
conţine Cererea de finanţare cu anexele aferente şi 
Ghidul solicitantului, cu îndrumări precise privind 
elaborarea şi implementarea proiectelor, va putea fi 
accesat în format electronic de pe pagina de internet 
a programului, începând cu ianuarie 2008 sau de 
pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale din 
România.

Contacte
Autoritatea de Management  Q

Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Ungaria

Blvd. József nr. 6, 1088, Budapesta, Ungaria
www.nfh.hu

Autoritatea Naţională din România –  MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

Secretariatul Tehnic Comun  Q

VATI, Budapesta, Ungaria
www.vati.hu
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Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de:

Autoritatea de Management•  - Ministerul Afacerilor 
Urbane, Paris, Franţa;
Autoritatea Naţională • din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
(DCTI);
Secretariatul Tehnic Comun – Délégation • 
Interministerielle à la Ville, Paris, Franţa;
Punctul Naţional de Diseminare•  – urmează a se 
licita pentru organizaţia care va asigura această 
funcţie.

obiectivul programului
Programul urmăreşte satisfacerea necesarului de 
informaţii în procesul de eficientizare a politicilor de 
dezvoltarea urbană durabilă, prin care toate regiunile 
europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor 
circumstanţe de dezvoltare.

Buget total program: 67 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare continuând până în 2015
Lansarea primei licitaţii de proiecte:   • 
15 noiembrie 2007.

Aria de cooperare 
Întreg teritoriul UE (27 state membre), 2 state 
partenere cu  statut special: Norvegia şi Elveţia, 
statele candidate la aderarea vor fi considerate 
partenere în funcţie de interesul exprimat (statele 
IPA, cu finanţare IPA), alte state (cu finanţare 
proprie) vecine UE, care îşi exprimă oficial interesul 
de a participa în program.

Programul	operaţional	de	cooperare	interregională	URBACT	II2.4.

Axele prioritare şi domeniile majore 
de intervenţie aferente
Axa prioritară 1: Oraşe, promotoare ale creşterii 
economice şi ocupării forţei de muncă

Promovarea antreprenoriatului;• 
Îmbunătăţirea inovării şi economiei cunoaşterii;• 
Ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman.• 

Axa prioritară 2: Oraşe atractive şi unite
Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau în • 
curs de degradare;
Integrarea socială;• 
Aspectele legate de mediu;• 
Guvernanţa şi planificarea urbană.• 

Axa prioritară 3: Asistenţa tehnică (asigură 
managementul şi implementarea Programului)
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Eligibilitate
Beneficiari eligibili sunt: 

Oraşele (in sensul larg de municipalităţi, zone • 
metropolitane, sectoare, districte şi conglomerate 
urbane);
Regiuni şi state membre (relevante în domeniul • 
urban);
Universităţi şi institute de cercetare (relevante în • 
domeniul urban).

Participarea la program este deschisă atât  
organismelor publice sau echivalente, cât şi 
organismelor private. Organismele private,  
asociaţiile naţionale sau trans-naţionale de oraşe/
municipii pot participa cu finanţare proprie.

notă
Toate documentele necesare pentru elaborarea 
proiectelor, respectiv: Programul Operaţional de 
cooperare interregională URBACT II, ce reprezintă 
documentul general de programare aprobat de 
către Comisia Europeană; Documentul tehnic de 
lucru, reprezentând o detaliere a programului 
operaţional; Pachetul solicitantului, care conţine 
Cererea de finanţare cu anexele aferente şi Ghidul 

solicitantului, cu îndrumări precise privind elaborarea 
şi implementarea proiectelor, vor putea fi accesate 
în format electronic de pe pagina de internet a 
programului www.urbact.eu sau de pe paginile de 
internet ale Autorităţii de Management, Autorităţii 
Naţionale sau Secretariatului Tehnic Comun.

Contacte
Autoritatea de Management  Q

Ministerul Afacerilor Urbane Franţa 

Délégation interministérielle à la ville
194, avenue du Président Wilson, F-93217 Saint-Denis 
la Plaine CEDEX
www.urbact.eu

Autoritatea Naţională din România – MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

Secretariatul Tehnic Comun  Q

Délégation Interministerielle à la Ville, Paris, Franţa 

194 Avenue President Wilson, 93217 St Denis La Plaine 
CEDEX, Paris
www.urbact.eu

Managementul acestui program este asigurat de:

Autoritatea de Management • - Ministerul de 
Interne şi Amenajarea Teritoriului, Luxemburg
Autoritatea Naţională•  din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia Strategii, Politici Publice (DGSPP);
Unitatea de Coordonare•  (Secretariatul Tehnic 
Comun) – Centrul de Cercetare Publică „Henry 
Tudor” (CRP-HT), Esch-sur-Alzette, Luxemburg
Punctul Naţional de Contact•  – urmează a se 
selecta, prin licitaţie, organizaţia care va asigura 
această funcţie.

Programul	operaţional	de	cooperare	interregională	ESPON	20132.5.
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Axele prioritare şi domeniile majore 
de intervenţie aferente

Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării • 
teritoriale, competitivităţii şi coeziunii 
(furnizarea de dovezi privind tendinţele  
teritoriale, perspectivele şi impactul politicilor 
sectoriale);

Analize focalizate spaţial, realizate la cererea • 
utilizatorilor (realizarea de modele de dezvoltare 
a diferitelor tipuri de teritorii ţinând cont de 
situarea acestora în context european);

Platforme şi instrumente ştiinţifice•  (producerea 
de indicatori teritoriali comparabili şi de 
instrumente analitice);

Valorificarea rezultatelor cercetărilor, • 
consolidarea spiritului de proprietate asupra 
rezultatelor, creşterea participării la procesul 
de luare a deciziei (se urmăreşte stimularea 
dialogului şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare 
între instituţiile din domeniul cercetării şi 
autorităţile publice responsabile cu dezvoltarea 
teritorială);

Asistenţă tehnică, sprijin pentru dezvoltarea • 
capacităţilor de analiză şi comunicare.

obiectivul programului
Sprijinirea elaborării politicii europene de coeziune 
teritorială şi dezvoltare armonioasă a teritoriului  
prin furnizarea de informaţii, statistici, studii, 
analize, strategii şi scenarii comparabile privind 
dinamica teritorială, precum şi prin punerea 
în evidenţă a potenţialului şi posibilităţilor de 
dezvoltare a regiunilor şi teritoriilor mai mari, în 
scopul de a contribui la creşterea competitivităţii, 
intensificarea cooperării teritoriale şi dezvoltarea 
echilibrată durabilă a teritoriului european.

Buget total program: 45 milioane EUR

Calendar estimativ
Aprobarea • programului ESPON 2013:  
octombrie 2007;
Lansarea primei licitaţii: • sfârşitul anului 2007.

Aria de cooperare 
Întreg teritoriul UE (27 state membre), 4 state 
partenere (Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), 
statele candidate la aderarea vor fi considerate 
partenere în funcţie de interesul exprimat, alte state 
(cu finanţare proprie) vecine UE, care îşi exprimă 
oficial interesul de a participa în program.

Eligibilitate
Beneficiarii activităţilor desfăşurate în cadrul 
programului sunt de două tipuri:

beneficiari direcţi•  (cei care primesc finanţare 
în urma participării la licitaţii) – universităţi, 
instituţii şi servicii de cercetare, publice sau 
echivalente, din domeniul dezvoltării teritoriale 
şi regionale, care trebuie să participe în consorţii 
multi-naţionale, numite Grupuri Transnaţionale 
pentru Proiect, Punctele de Contact ESPON, 
beneficiari indirecţi•  (care nu beneficiază de 
finanţare, ci doar de rezultatele studiilor 
realizate) – autorităţi publice sau echivalente de 
la toate nivelurile administraţiei publice, factori 
de decizie în elaborarea şi implementarea politicii 
regionale şi de coeziune.
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Contacte
Autoritatea de Management   Q

Ministère de L’intérieur et de L’amenagement du 
Territoire  
Direction de l’Amenagement du Territorie, DATer 

Director General Romain Diederich, 
Responsible contact: Thiemo W. Eser
1, Rue du Plébiscite
L - 2341 Luxembourg

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Telefon: 00352.478.6936 
Fax: 00352.408.970 
E-mail: Thiemo.eser@mat.etat.lu

Autoritatea Naţională din România  Q

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  
Direcţia Generală Strategii, Politici Publice

Narciza-Adela NICA
Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,
Bucureşti, România
Telefon: 0372.114.520
E-mail: narciza.nica@mdlpl.ro 
www.mdlpl.ro 

notă
Toate documentele necesare pentru elaborarea 
proiectelor, respectiv: Programul Operaţional de 
cooperare interregională ESPON 2013 (documentul 
de programare aprobat de către Comisia Europeană), 
Manual de implementare a programului, 
reprezentând o detaliere a programului operaţional; 
Procedurile de implementare specifice fiecărei 
priorităţi, Ghidul solicitantului, cu îndrumări precise 
privind elaborarea şi implementarea proiectelor, vor 
putea fi accesate în format electronic de pe pagina 
de internet a programului www.espon.eu sau de pe 
paginile de internet ale Autorităţii Naţionale sau 
Unităţii de Coordonare.

ESPON Co-ordination Unit   Q

(Joint Technical Secretariat)

Director Peter Mehlbye
70, rue de Luxembourg
L - 4221 Esch-sur-Alzette
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Telefon: 00352.545.580.700; 
Fax: 00352.545.580.701
E-mail: info@espon.eu
www.espon.eu

Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de: 

Autoritatea de Management • - Regiunea Nord-Pas 
de Calais, Lilles, Franţa

Autoritatea Naţională•  din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
(DCTI)

Programul	operaţional	de	cooperare	interregională	INTERREG	IVC2.6.

Secretariatul Tehnic Comun•  – Regiunea Nord-Pas 
de Calais, Lilles, Franţa

obiectivele programului
Programul vizează creşterea eficacităţii politicilor 
de dezvoltare regională, a contribuţiei acestora la 
modernizarea economică şi întărirea competitivităţii 
în Europa.

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare• , perioada de 
implementare continuând până în 2015;
Lansarea celei de-a doua licitaţii: • 2008.
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Axele prioritare şi sub-temele 
aferente 
Axa prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii

Inovare, cercet• are şi dezvoltare tehnologică;
Antreprenoriatul şi IMM-urile;• 
Societatea informaţională;• 
Ocuparea forţei de•  muncă, capitalul uman şi 
educaţia.

Axa prioritară 2: Mediu şi prevenirea riscului
Prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice;• 
Managementul apei;• 
Managementul deşeurilor;• 
Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului • 
natural;
Energia şi transportul public durabil;• 
Patrimoniul cultural şi peisajul.• 

Axa prioritară 3: Asistenţa tehnică (asigură 
managementul şi implementarea Programului)

Buget total program: 405 milioane EUR

Aria de cooperare 
Întreg teritoriul UE (27 de state membre) şi două state 
partenere cu  statut special: Norvegia şi Elveţia.

Programul susţine două tipuri de 
intervenţii: 

Iniţiativele la nivel regional (Tipul 1) • 
Proiectele de capitalizare, inclusiv Fast Track • 
(Tipul 2)

Eligibilitate
Beneficiarii finali sunt autorităţile publice şi 
organismele de drept public, care îndeplinesc 
criteriile generale şi specifice de selecţie stabilite/
aprobate de Comitetul de Monitorizare. 

Detalii referitoare la proiecte • 
Durată recomandată: iniţiative la nivel regional:  • 
max. 36 de luni, proiectele de capitalizare: max. 
24 de luni 
Buget recomandat: iniţiative la nivel regional:  • 
500.000 – 5 milioane EUR, proiecte de 
capitalizare: 300.000 – 3 milioane EUR;
Număr de parteneri: • 
iniţiative la nivel regional: nu există limitare, 1) 

proiecte de capitalizare: reprezentanţi din  2) 
min. 6 - max. 10 state membre/IVC.

notă
Documentele necesare pentru elaborarea 
proiectelor, precum: Programul Operaţional de 
cooperare interregional INTERREG IVC, ce reprezintă 
documentul general de programare aprobat de 
către Comisia Europeană; Pachetul solicitantului  
(Manualul programului, Cererea de finanţare, 
Declaraţia privind co-finanţarea, Graficul pentru 
planificarea activităţilor), vor putea fi pot fi accesate 
în format electronic de pe pagina de internet a 
programului www.interreg4c.net.

Contacte
Autoritatea de Management  Q

Regiunea Nord-Pas de Calais, Lilles, Franţa

Telefon: 0033.328.828.282
Fax: 0033.328.828.283
www.nordpasdecalais.fr

Secretariatul Tehnic Comun  Q

Regiunea Nord-Pas de Calais 

24 Boulevard Carnot, 3e étage 59800 Lille, France
Telefon: 00333.28.38.11.11
Fax: 00333. 28.38.11.15
E-mail: info@interreg4c.net
www.interreg4c.net

Autoritatea Naţională din România - MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro
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Managementul acestui program este asigurat, în 
principal, de: 

Autoritatea de Man• agement - Cancelaria Federală 
din Austria
Puncte INTERACT• : Viena (Austria), Valencia 
(Spania) Viborg (Danemarca), Turku (Finlanda);
Autoritatea Naţională•  din Statele Partenere;
Autoritatea Naţională•  din România - Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională 
(DCTI);
Secretariatul Tehnic Comun•  – Secretariatul 
INTERACT, Viena (Austria).

obiectivul programului
Programul urmăreşte creşterea eficacităţii 
programelor şi proiectelor de cooperare teritorială 
în perioada de programare 2007-2013.

Programul		operaţional	de	cooperare	interregională	INTERACT	II2.7.

Axele prioritare  
şi sub-temele aferente 
Grup de intervenţie 1 – Resurse

Baza informaţională (studii aplicate, baze de  • 
date; informaţii generale, codificarea bunei 
guvernări) – să se dezvolte şi să se menţină o bază 
informaţională pentru cooperare teritorială;
Instrumente (dezvoltarea unor noi instrumente, • 
iniţiative pilot) – furnizarea unor manuale şi 
materiale, precum şi a unor proceduri standard 
pentru realizarea cooperării teritoriale.

Grup de intervenţie 2 – Cooperare
Coordonarea reţelei grupurilor ţintă INTERACT • 
(managementul reţelei, sprijin pentru reţele 
tematice).
Schimb şi transfer de cunoştinţe („know • 
how”) între instituţiile implicate în cooperare  

Rezultatele operaţiilor finanţate  
din program
Conferinţe, seminarii, studii, baze de date 
destinate structurilor implicate în managementul 
şi implementarea programelor aferente cooperării 
teritoriale europene.

Buget total program: 40 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013•  perioada de programare, perioada 
de implementare continuând până în 2015

Aria de cooperare 
întreg teritoriul UE - 27 state membre;• 
2 state partenere cu statut special:  • 
Norvegia şi Elveţia.

teritorială – organizarea de conferinţe, seminarii, 
sesiuni de instruire, furnizarea de servicii de 
consultanţă şi îndrumare.

Grup de intervenţie 3 – Diseminare şi publicitate
Diseminare şi publicitate – consolidarea site-• 
ului INTERACT, diseminarea documentelor şi a 
materialelor promoţionale.

Grup de intervenţie 4 – Managementul calităţii
Managementul calităţii – standarde de calitate, • 
controlul conţinutului.

Axa prioritară 1: Dezvoltarea şi livrarea serviciilor

Axa prioritară 2 - Asistenţă tehnică în special 
pentru Secretariatul INTERACT

Activităţi de management;• 
Activităţi de monitorizare şi evaluare;• 
Activităţi de informare şi comunicare.• 
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Eligibilitate
Beneficiarii direcţi – Punctele INTERACT pot depune 
proiecte şi primi finanţare.

Grupuri ţintă – structurile implicate în managementul 
şi implementarea programelor operaţionale aferente 
cooperării teritoriale europene, care beneficiază de 
proiectele finanţate prin Programul INTERACT. 

Secretariatul Tehnic Comun Q

Secretariatul Programului  INTERACT 

Franz-Josefs-Kai 27
1010 Wien
www.interact-eu.net

Contacte
 

Autoritatea Naţională din România – MDLPL  Q

prin Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 037.211.14.09
E-mail: info@mdlpl.ro
www.mdlpl.ro

Autoritatea de Management  Q

Cancelaria Republicii Austria, Diviziunea IV/4

Coordonare – Planificare Spaţială şi Politică Regională
Ballhausplatz 2, A-1014 Vienna
Telefon: 0043(0)1.531.152.912
Fax: 00431(0)1.531.092.912
E-mail: iv4@bka.gv.at   
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obiectivele programului
Programul are drept obiective intensificarea 
cooperării şi a contactelor între comunităţile, factorii 
economici şi persoanele din zonele de frontieră, în 
scopul facilitării dezvoltării corelate (joint) a ariei 
de frontieră.

Buget total program: 74 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare continuând până în 2014;
Lansarea primei licitaţii de proiecte:•  2008.

Aria de cooperare 
Ungaria: regiunile Szabolcs-Szatmár-Bereg, • 
Borsod-Abaúj-Zemplén, regiune adiacentă;
Slovacia: regiunile Prešovský şi Košický;• 
România: judeţele Maramureş şi Satu Mare, • 
judeţul Suceava ca regiune adiacentă;
Ucraina: regiunile Zakarpatska şi Ivano - • 
Frankvivska, Chernivetska ca regiune adiacentă.  

2  European Neighbourhood Partnership Instrument = 
Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat

Programul	operaţional	comun	ENPI2	CBC	Ungaria-Slovacia-România-Ucraina	2007-20133.1.

Priorităţile şi măsurile aferente 
Prioritatea 1. Dezvoltare economică şi socială;

Dezvoltarea armonizată a turismului trans-• 
frontalier;
Crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea • 
afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii;
Cooperarea instituţională;• 
Cooperarea de tip ”people to people”.• 

Prioritatea 2. Provocări comune
Protecţia mediului, managementul şi utilizarea • 
viabilă a resurselor naturale;
Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă (inundaţii, • 
incendii, avalanşe, alunecări de teren).

Prioritatea 3. Creşterea eficienţei graniţelor
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la • 
punctele de trecere a frontierei şi a echipa-
mentelor în cazul controalelor de frontieră.

Prioritatea 4. Asistenţă tehnică
 Sprijin pentru implementarea programului. • 

Eligibilitate
Beneficiari:

organizaţii naţionale, regionale şi locale;• 
asociaţii şi promotori ai dezvoltării regionale, • 
agenţii de dezvoltare şi inovaţie;
asociaţii regionale şi locale (camere de comerţ, • 
sindicate), organizaţii profesionale;
consilii regionale, structuri regionale cu • 
personalitate juridică;
asociaţii economice şi sociale, fundaţii).• 
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Modul de implicare a aplicanţilor din România: 
beneficiar sau partener în proiecte comune. Este 
încurajată participarea în cadrul proiectelor a 
factorilor de decizie de la nivel naţional, regional  
şi/ sau local.

Criteriile minimale de selecţie se referă la cerinţele 
faţă de aplicanţi:

capacitate administrativă; • 
capacitate financiară;• 
experienţă în administrarea proiectelor;• 
capacitate de a coopta parteneri din aria eligibilă • 
în proiecte comune de cooperare;
criteriu obligatoriu: participarea unui partener • 
din Ucraina, sediul situat în aria eligibilă.

Criteriile generale şi specifice de selecţie pentru 
studii/acţiuni sunt diferite, în funcţie de priorităţi 
şi sunt stabilite/aprobate de Comitetul de 
Monitorizare.

Contacte
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor   Q

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,
Bucureşti, România
www.mdlpl.ro

Autoritatea Comună de Management    Q

Agenţia Naţională de Dezvoltare

H - 1133 Budapesta,
Ungaria

Secretariatul Tehnic Comun  Q

VÁTI 

H - 1016 Budapesta
Gellérthegy u. 30-32.
Ungaria

Punctul Regional de Informare   Q

(care va fi înfiinţat în cadrul  
Consiliului Judeţean Satu-Mare)

Programul	operaţional	comun	de	cooperare	în	bazinul	Mării	Negre	2007-20133.2.
obiectivul programului
Obiectivul global al programului vizează dezvoltarea 
unor parteneriate regionale solide şi strânsa 
cooperare în regiunile din bazinul Mării Negre. 
Mai mult, acest obiectiv promovează dezvoltarea 
locală, valorile comune, egalitatea de şanse, 
reducerea discriminărilor între sexe, valorizarea 
contribuţiei femeilor la dezvoltarea economică şi 
socială, îmbunătăţirea sustenabilităţii activităţilor  
în domeniul mediului înconjurător, integrarea 
culturală, precum şi schimburile reciproce între 
comunităţile din bazinul Mării Negre.

Buget total program: 18 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare, continuând până în 2014.

Aria eligibilă 
România: Regiunea Sud-Est
Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia  
 Thraki 
Rusia:  Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Adygea  
 Republic
Turcia:  Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli,  
 Zonguldak, Kastamonu, Samsun,  
 Trabzon
Ucraina:  Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporoshye  
 şi Donetsk, Republica Crimeea şi  
 Sevastopol, 
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova: 
 întreg teritoriul
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Priorităţile şi măsurile aferente 
Prioritatea 1: Sprijin pentru parteneriate • 
transfrontaliere destinate dezvoltării economice 
şi sociale bazate pe resurse comune;
Prioritatea 2: Punerea în comun de resurse şi • 
competenţe pentru valorificarea şi protecţia 
mediului;
Prioritatea 3: Iniţiative culturale şi educaţionale • 
pentru crearea unui climat cultural comun în 
zonă.

Eligibilitate
Potenţialii beneficiari ai programului sunt: autorităţi 
locale şi regionale, organizaţii non-guvernamentale, 
asociaţii şi organizaţii, universităţi, institute de 
cercetare, organizaţii educaţionale/de instruire, 
agenţii de dezvoltare, agenţii de protecţia mediului.

Următoarele tipuri de proiecte pot fi finanţate în 
cadrul Programului operaţional comun de cooperare 
în bazinul Mării Negre: 

proiecte care se desfăşoară în majoritate sau • 
exclusiv pe o parte a graniţei, dar în beneficiul 
ambilor parteneri;
proiecte simetrice, în care activităţile de pe o • 
parte a graniţei sunt însoţite de activităţi similare 
de pe cealaltă parte a graniţei;

proiecte integrate, în care partenerii de pe fiecare • 
parte a graniţei contribuie cu diferite elemente la 
realizarea aceluiaşi proiect.

Criteriile generale şi specifice de selecţie a 
proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun 
de Monitorizare la propunerea Autorităţii Comune 
de Management (MDLPL, România). Criteriile 
minimale de selecţie se referă la cerinţele faţă de 
aplicanţi: capacitate administrativă, capacitate 
tehnică, capacitate financiară, aplicantul să aibă 
sediul în aria eligibilă a programului, cel puţin un 
partener trebuie să fie din statele membre UE şi un 
partener din statele nemembre UE. 

Participarea partenerilor din Turcia este posibilă doar 
în proiecte tripartite implicând cel puţin un partener 
dintr-un stat membru UE şi un partener dintr-un stat 
ne-membru UE.

Contacte
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  Q

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,  
Bucureşti, România
www.mdlpl.ro

Coordonator de program
Sorina Canea
Manager public
Telefon: 0372.111.309 – ext.1921
Fax: 0372.111.456
E-mail: sorina.canea@mdlpl.ro 
www.mdlpl.ro; www.blackseacbc.net - în construcţie

Programul	operaţional	comun	România-Ucraina-Moldova3.3.
obiectivul programului
Programul îşi propune ca, în contextul unor graniţe 
sigure, să stimuleze potenţialul de dezvoltare a 
zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor 
între parteneri de pe ambele părţi ale graniţei,  
în vederea îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale 
şi a mediului înconjurător.

Buget total program: 136 milioane EUR

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare, continuând până în 2014.

Aria de cooperare 
România, judeţele: Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, • 
Tulcea şi Vaslui
Ucraina, oblasturile: Odessa şi Cernăuţi• 
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Priorităţile şi măsurile aferente 
Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă • 
a zonei de frontieră;
Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii • 
de urgenţă;
Prioritatea 3: Promovarea activităţilor „people • 
to people”;
Asistenţă tehnică.• 

Aria eligibilă

Arii adiacente eligibile

Ternopil’s’ka

Ivano-Frankivs’ka

Khmel’nyts’ka

Vinnyts’ka

Chernivets’ka

Suceava

Botoşani

Edinet

Iaşi

Bălţi

Soroca

Orhei

Ungheni

Vaslui
Lăpuşna

Chişinău

Dubasari

Galaţi
Odes’ka

Gaugazia

Gaugazia

Gaugazia

CahulCahul

Tulcea

Tighina

Brăila

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Eligibilitate
Potenţialii beneficiari ai programului sunt: autorităţi 
locale şi regionale, organizaţii non-guvernamentale, 
asociaţii şi organizaţii, universităţi, institute de 
cercetare, organizaţii educaţionale/de instruire etc.

Criteriile generale şi specifice de selecţie a 
proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun 
de Monitorizare, la propunerea Autorităţii Comune 
de Management (MDLPL, România).

În cadrul procesului de selecţie se vor avea în 
vedere următoarele criterii minimale: existenţa unui 
partener de partea cealaltă a graniţei, capacitate 
administrativă, capacitate tehnică, capacitate finan-
ciară. Cel puţin un partener trebuie să fie român şi 
un partener să provină din Ucraina şi/sau Republica 
Moldova. Nu se acceptă proiecte doar între parteneri 
din Ucraina şi Republica Moldova. Aplicantul principal 
(lead partner-ul) şi partenerii trebuie să aibă sediul 
în aria eligibilă a programului.

Contacte 
Autoritatea Comună de Management   Q

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională

Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,  
Bucureşti, România
Coordonator program:
Daniela Popescu
şef serviciu
Telefon: 0372.111.313; 
Fax: 0372.111.456
Email: daniela.popescu@mdlpl.ro 

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Q

Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava

Str. Mihai Eminescu nr. 8, 720183,
Telefon/Fax: 0230 53 00 49;

Biroul Regional Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Str. Sărărie nr. 171A, cod 700451; 
Telefon: 0232. 270.646 
Fax: 0232.260.646
www.ro-ua-md.net (în construcţie)
www.mdlpl.ro

Republica Moldova: întreg teritoriul.• 
Regiuni adiacente: pentru România: judeţul Brăila, • 
pentru Ucraina: oblasturile Ivano-Frankivska,  
10 raioane ale oblastului Khmelnyitska şi  
12 raioane ale oblastului Thermopilska.
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Programe	de	cooperare	teritorială	europeană,	finanţate	 
din	Instrumentul	de	asistenţă	pentru	pre	-	aderare	(IPA)4

Programul	de	cooperare	transfrontalieră	România	-	Serbia4.1.
obiectivul programului
Programul îşi propune să stimuleze cooperarea în 
regiunea de graniţă, în domenii diverse, precum: 
dezvoltare economică şi socială, protecţia mediului 
şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, precum şi 
promovarea activităţilor “people to people”, prin 
crearea de parteneriate durabile între actorii de pe 
ambele laturi ale frontierei.

Buget total program: 22 milioane EUR3

Calendar estimativ
2007 – 2013 perioada de programare, perioada de • 
implementare, continuând până în 2015
Lansarea primului apel pentru propuneri de • 
proiecte: 2008.

Aria eligibilă 
România – 3 judeţe: Timiş, Caraş-Severin şi • 
Mehedinţi;
Serbia – 5 districte: Severno-Banatski, Srednje-• 
Banatski, Južno-Banatski, Braničevski, Borski.

3  Pentru perioada 2007 – 2009

Priorităţile şi măsurile aferente 
Axa Prioritară 1 – Dezvoltare economică şi • 
socială; 
Axa prioritară 2 – Mediu şi pregătirea pentru • 
situaţii de urgenţă;
Axa prioritară 3 – Promovarea schimburilor între • 
comunităţi (“people to people”). 
Axa Prioritară 4 – Asistenţă tehnică.• 

Serbia

România

Timiş

Caraş-Severin

Mehedinţi

Severno-
Banatski

Srednje-
Banatski

Južno-
Banatski

Braničevski

Borski
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Eligibilitate
Potenţialii beneficiari sunt: autorităţi/instituţii 
publice, organizaţii non-guvernamentale şi  
non-profit, asociaţii şi organizaţii reprezentative, 
universităţi, institute de cercetare, organizaţii 
educaţionale/de instruire.

Modul de implicare a aplicanţilor din România:  
ca beneficiar final sau ca Beneficiar-Lider de proiect 
în proiecte comune.

Criteriile generale şi specifice de selecţie a 
proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Mixt 
de Monitorizare, la propunerea Autorităţii de 
Management (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor din România).

Criteriile minimale de selecţie se referă la cerinţele 
faţă de aplicanţi: capacitate administrativă,  
capacitatea tehnică, capacitatea financiară.

Contacte
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  Q

Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională
Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,
Bucureşti, România
www.mdlpl.ro

Oana Andronescu
Şef Serviciu
Serviciul - Autoritatea de Management pentru Programul 
de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia
Telefon: 0372.111.309
Fax: 0372.111.456
E-mail: oana.andronescu@mdlpl.ro 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră  Q

Timişoara
Strada Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, judeţul Timiş

Cristina Imbri
Consultant Programare şi Strategii Transfrontaliere
Telefon: 0356.426.360
Fax: 0356.426.361
e-mail: cristina.imbri@brct-timisoara.ro 
www.romania-serbia.net
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Programul	multianual	PHARE	Coeziune	economică	şi	socială	(CES)	2004-20065.1.
obiectivele programului

Creşterea potenţialului de dezvoltare naţională • 
şi a celor opt regiuni de dezvoltare, precum 
şi reducerea disparităţilor economice dintre 
regiuni.
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a • 
ministerelor de linie, Agenţiilor de dezvoltare 
regională şi a autorităţilor locale pentru 
implementarea proiectelor de investiţii din 
sectoarele prioritare stabilite în Planul naţional 
de dezvoltare, în condiţiile aplicării Sistemului 
extins de implementare descentralizată (EDIS).
Crearea capacităţii instituţionale necesare pentru • 

Componenta	„Îmbunătăţirea	accesului	la	finanţare	pentru	întreprinderi	nou	înfiinţate	şi	micro-întreprinderi”5.1.a.
obiectivul programului
Obiectivul său este de a încuraja dezvoltarea 
economică şi prosperitatea în România prin asigurarea 
finanţării orientate cu precădere către întreprinderi 
nou înfiinţate şi micro-întreprinderi.

Finanţarea întreprinderilor nou înfiinţate şi a micro-
întreprinderilor se va face prin intermediul unor 
instituţii financiare intermediare denumite „Instituţii 
partenere care acordă împrumuturi” (Partner Lending 
Institutions - PLIs).
Această componentă se derulează prin Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 
sub forma unei scheme de credit.

Primul nivel
Managerul Fondului (BERD) va acorda fonduri 
Instituţiilor Partenere care acorda împrumuturi. 

Până în prezent s-au încheiat Acorduri de împrumut 
cu următoarele instituţii partenere: OMRO şi Banca 
Transilvania. BERD se află in negocieri cu alte două 
instituţii de împrumut.

administrarea, programarea şi implementarea 
eficientă a Fondurilor Structurale, în concordanţă 
cu angajamentele asumate la negocierea 
capitolului 21 “Politica regională şi coordonarea 
instrumentelor structurale”.
Întrucât proiectele finanţate din PHARE CES 2004 • 
şi 2005 sunt deja contractate, oportunităţile de 
finanţare pentru proiecte de investiţii, se înscriu, 
în principal, în programul PHARE CES 2006 şi se 
referă la:
Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru • 
întreprinderi nou înfiinţate şi micro-întreprinderi;
Investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului • 
public în sectoarele prioritare de mediu.

Al doilea nivel 

Instituţiile Partenere care acordă împrumuturi sunt: 
Instituţii de microfinanţare ce vor furniza • 
microîmprumuturi, în concordanţă cu legea 
românească de microfinanţare, de până la  
25 000 EUR;
Bănci de microfinanţare ce vor furniza împrumuturi • 
de la 25 000 la 50 000 EUR.
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Buget total program
Componenta este finanţată din bugetele programelor 
PHARE CES 2005 şi 2006.

Bugetul total este de 18,02 milioane EUR, 
din care 13,6 milioane EUR fonduri PHARE şi  
4,42 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Durată şi etape de derulare 
Acordul de împrumut cu BERD a fost semnat pe  
11 decembrie 2006 pentru fondurile corespunzătoare 
programului PHARE 2005 şi pe 28 mai 2007 pentru 
PHARE 2006. Această componentă este o schemă de 
creditare de tip „revolving”1 . La data de 30.11.2009 
autorităţile române vor lua o hotărâre privind 
destinaţia viitoare a fondurilor.

1  pe măsură ce sumele sunt rambursate, ele devin disponibile 
pentru o nouă creditare.

Eligibilitate 
Beneficiari eligibili sunt micro-întreprinderi şi 
întreprinderi nou înfiinţate.

Contacte
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Q  
Direcţia Contractare 
 
Pascu Georgiana  
Manager de Proiect 
Telefon: 0372.111.405  
E-mail: georgiana.pascu@mdlpl.ro

Opportunity Microcredit (OMRO) Q

Târgu Mureş, Str. Tineretului nr.2, cod poştal 540027
Telefon: 0265.263.644
Fax: 0265.261.083
Email: office@opportunity.ro
www.opportunity.ro
Banca Transilvania
www.bancatransilvania.ro
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autorităţi publice locale române reprezentând • 
localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu  
responsabilităţi în domeniul „Gospodărirea 
apelor /apelor uzate” (ex. consilii locale, consilii 
judeţene);
autorităţi publice locale române reprezentând • 
localităţi cu până la 50.000 locuitori sau  
ONG-uri cu responsabilităţi/specializate în 
domeniul biodiversitate/ protecţia naturii.

Documente necesare
Documentele necesare pentru obţinerea finanţării 
vor fi prezentate în Pachetul Informativ, fiind 
specifice fiecărei categorii de proiecte şi sunt 
aduse la cunoştinţa publicului în etapa de lansare a 
licitaţiilor de proiecte. Licitaţiile de proiecte sunt 
publicate periodic, în presă şi pe pagina de internet 
a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor: www.mdlpl.ro.

Contacte 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor  Q

Direcţia Contractare

Gloria Botez
Manager de Proiect
Telefon: 0372.111.405 
E-mail: gloria.botez@mdlpl.ro

Componenta	„Schema	de	investiţii	pentru	sprijinirea	iniţiativelor	sectorului	public	în	sectoarele	prioritare	de	mediu”5.1.b.
obiectivul programului
Obiectivul principal al schemei de investiţii este acela 
de a acorda asistenţă financiară autorităţilor publice 
locale cu responsabilităţi în domeniul protecţiei 
mediului şi ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul 
biodiversităţii/protecţiei naturii, din toate cele opt 
regiuni de dezvoltare ale României, cu scopul de a 
reduce volumul deşeurilor, de a îmbunătăţi calitatea 
resurselor de apă şi a apei potabile, de a diminua 
poluarea atmosferei şi de a extinde activităţile 
privind protecţia naturii şi biodiversitatea. 

Sectoarele de mediu, care vor fi susţinute în fiecare 
regiune, vor fi stabilite în funcţie de priorităţile 
regionale specifice.

Buget total program
Componenta este finanţată din bugetul programului 
PHARE CES 2006.

Bugetul indicativ este de 36,6 milioane EUR, 
din care 27,45 milioane EUR fonduri PHARE şi  
9,15 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Durată şi etape de derulare 
Licitaţia de proiecte se lansează în  
noiembrie 2007. 

Contractele trebuie sa fie încheiate până cel târziu la 
data de 30 noiembrie 2008. 

Termenul limită executare a contractelor este  
30 noiembrie 2009.

Eligibilitate
Beneficiari eligibili  sunt: 

autorităţi publice locale române reprezentând • 
localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu  
responsabilităţi în domeniul „Gestionarea 
deşeurilor” (ex. consilii locale, consilii 
judeţene);
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Programele	de	cooperare	transfrontalieră	PHARE	(CBC)	2001-2003	
(România-Bulgaria,	România-Ungaria,	Iniţiativa	graniţe	externe	2003)5.2.a.

PHARE	CBC5.2.

Pentru aceste programe au fost alocate 62,003 milioane EUR, din care 43,56 milioane EUR fonduri PHARE şi 
18,443 milioane EUR co-finanţare naţională.

Programe	de	cooperare	transfrontalieră	PHARE	(CBC)	2004-2006	
(România-Bulgaria,	România-Ungaria	şi	Programele	de	vecinătate	cu	Serbia,	Ucraina	şi	Moldova)5.2.b.

Întrucât proiectele finanţate din PHARE CBC 2004 
şi 2005 au fost deja contractate sau sunt în curs de 
contractare, oportunităţile de finanţare se înscriu, în 
principal, în programele PHARE CBC 2006 şi se referă 
la:

Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între • 
regiunile de graniţă şi edificarea unor baze 
solide pentru dezvoltarea economică şi socială 
durabilă;
Încurajarea cooperării dintre instituţii şi • 
comunităţi (proiecte de tipul “People to People”, 
finanţate din Fondul comun al proiectelor mici);

obiectivele programului
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a • 
serviciilor comune pentru afaceri;
Protecţia şi managementul mediului;• 
Promovarea schimburilor culturale, educaţie • 
lingvistică, cooperare în domeniul sănătăţii, 
fluidizarea informaţiilor, sport şi petrecerea 
timpului liber, relaţii socio-economice, ocuparea 
locurilor de muncă la nivel local, democraţie 
locală;
Modernizarea şi îmbunătăţirea transportului local • 
şi a infrastructurii de graniţă pe scară mică şi 
soluţionarea preocupărilor de mediu locale care 
nu ar fi eligibile pentru programe mai mari;
Sprijinirea IMM-urilor şi a sectoarelor industriale • 
locale pentru a contribui la obiectivele de 
dezvoltare durabilă şi creştere economică;

Promovarea sectorului turistic emergent din • 
regiuni, implicarea comunităţilor în promovarea 
culturii, istoriei şi resursele naturale comune;
Îmbunătăţirea serviciilor publice locale şi • 
asigurarea unei deserviri mai bune a comunităţilor 
de pe ambele părţi ale frontierei prin dezvoltarea 
unei abordări transfrontaliere pentru planificarea, 
organizarea şi integrarea activităţilor;
Promovarea cooperării în domeniul cercetării, • 
dezvoltării şi al tehnologiei, precum şi în domeniul 
dezvoltării resurselor umane;
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Buget total program
Phare CBC România – Bulgaria 2006: Bugetul 
indicativ este de 10,217 milioane EUR, din care  
8,00 milioane EUR fonduri PHARE şi  
2,217 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Phare CBC România – Ungaria 2006: Bugetul 
indicativ este de 6,584 milioane EUR, din care  
5,00 milioane EUR fonduri PHARE şi  
1,584 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Programul de vecinătate România – Serbia 2006: 
Bugetul indicativ este de 9,251 milioane EUR, 
din care 7,00 milioane EUR fonduri PHARE şi  
2,251 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Programul de vecinătate România – Ucraina 
2006: - Bugetul indicativ este de 9,217 milioane 
EUR, din care 7,00 milioane EUR fonduri PHARE şi  
2,217 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Programul de vecinătate România – Moldova 2006: 
Bugetul indicativ este de 11,167 milioane EUR, 
din care 8,950 milioane EUR fonduri PHARE şi  
2,217 milioane EUR co-finanţare naţională de la 
bugetul de stat.

Durată
Contractele trebuie să fie încheiate până cel târziu la 
data de 30 noiembrie 2008.

Termenul limită de executare a contractelor este  
30 noiembrie 2009. 

Eligibilitate
Potenţialii beneficiarii eligibili (din zonele eligibile 
ale programelor) sunt:

autorităţi locale şi regionale;• 
consilii judeţene/municipale/locale şi organizaţii • 
de cooperare intercomunală în zonele eligibile; 

ONG-uri şi organizaţii non-profit; organizaţiile 
de sprijinire a afacerilor, agenţii locale de 
antreprenoriat, agenţii de dezvoltare, camere 
de comerţ, ONG-uri, organizaţii non-profit în 
sectoarele serviciilor sociale, agenţii de ocupare 
a forţei de muncă;
societăţi şi organisme publice judeţene şi regionale • 
pentru managementul apei, managementul apelor 
reziduale, protecţia râurilor şi protecţie împotriva 
inundaţiilor, agenţii judeţene de protecţie a 
mediului, administraţii ale parcurilor naţionale 
(responsabile la nivel statal, regional şi municipal) 
şi direcţii silvice locale;
divizii regionale (altele decât cele naţionale) ale • 
poliţiei de frontieră şi ale autorităţilor vamale, 
companii de management al drumurilor publice 
şi al căilor ferate, furnizori de transport public, 
asociaţii ale IMM-urilor;
instituţii de cercetare non-profit publice incluzând • 
universităţi publice implicate în cercetare, centre 
judeţene de muncă.

Arii eligibile
România - Bulgaria: judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa din România 
şi districtele Vidin, Vratsa, Montana, Veliko Tarnovo, 
Pleven, Ruse, Dobrich şi Silistra din Bulgaria.

România – Ungaria: judeţele Arad, Bihor, Satu Mare 
şi Timiş din România şi judeţele Csongrad, Bekes, 
Hajdu-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

România – Serbia: judeţele Timiş, Caraş-Severin şi 
Mehedinţi din România şi Banatul de Nord, Banatul 
Central şi Banatul de Sud, Branicevscki şi Borski din 
Serbia.

România – Ucraina: judeţele Satu Mare, Maramureş, 
Suceava, Botoşani, Tulcea din România şi Odessa, 
Cernăuţi, Zakarpatia şi Ivano-Frankivska.

România – Moldova: judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui 
şi Galaţi din România şi tot teritoriul din Republica 
Moldova.
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Contacte
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor   Q

Direcţia Cooperare Transfrontalieră Phare

Strada Apolodor 17, Sector 5, cod 050741,  
Bucureşti, România
Telefon: 0372.111.303
Fax: 0372.111.808
www.mdlpl.ro

România - Bulgaria     Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Călăraşi

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi,  
cod poştal 910019
Telefon: 0242.313.091
Fax: 0242.313.092
E-mail: info@calarasicbc.ro

România – Ungaria     Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Oradea

Str. Parcul I.C. Brătianu, nr. 8, Oradea, jud. Bihor,  
cod poştal 410051
Telefon: 0259.473.174
Fax: 0259 473 175
E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro
www.brecoradea.ro

România – Serbia     Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara

Str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5, Timişoara,  
jud. Timiş, cod poştal 300054
Telefon: 0356.426.360, 
Fax : 0356.426.361
E-mail: office@brct-timisoara.ro 

România – Ucraina     Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Suceava

Str. Mihai Eminescu nr. 8, Suceava, cod poştal 720183
Telefon: 0230.530.049
Fax: 0230.530.055 
E-mail: office@brctsuceava.ro
www.brctsuceava.ro 

România – Moldova     Q

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Iaşi

Str. Sărăriei, nr. 171A, Iaşi, cod poştal 700452
Telefon: 0232.270.646
Fax: 0232.260.646
E-mail: office@brctiasi.ro 
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Programul	privind	pietruirea,	reabilitarea,	modernizarea	şi/sau	asfaltarea	drumurilor	de	interes	local 
clasate	conform	HG	nr.	577/1997,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare6.1.a.

Infrastructură	rurală6.1.

obiectivele programului
Programul urmăreşte pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor comunale 
şi judeţene care să conducă la extinderea posibili-
tăţilor de acces a populaţiei la magistralele rutiere 
şi feroviare, îmbunătăţirea condiţiilor de transport 
al persoanelor şi produselor prin mărirea vitezei de 
circulaţie a vehiculelor, îmbunătăţirea aprovizionării 
pieţelor orăşeneşti cu produse agricole, facilitarea 
intervenţiilor de urgenţă în mediul rural.

Buget total program 
Fondurile pentru realizarea acestui program sunt 
alocate anual prin Legea bugetului de stat, în funcţie 
de solicitările de finanţare ale consiliilor judeţene. 
Sumele necesare pot fi suplimentate cu credite 
externe şi alocaţii de la bugetul autorităţilor publice 
locale.

Durata şi etapele de derulare 
ale programului 
Programul a început în 1997 şi este permanent.

Eligibilitate
Programul se derulează în cele 41 de judeţe şi 
se adresează consiliilor judeţene şi locale care 
administrează tronsoanele de drum. 

În ceea ce priveşte străzile principale din interiorul 
comunelor, se pot finanţa: 

străzile car• e fac legătura cu drumurile judeţene, 
naţionale şi drumurile expres;
străzile care uşurează accesul populaţiei la • 
obiectivele importante din comună cum ar 
fi: instituţii publice, instituţii de învăţământ, 
dispensar, biserică, cimitir, complexe agro-
zootehnice, obiective turistice, mânăstiri.

Solicitările de finanţare se înaintează de consiliile 
locale către consiliile judeţene, care în funcţie de 
alocaţiile repartizate de MDLPL, de importanţa 
lucrării şi de situaţia existentă în teren, stabilesc 
prioritatea lucrărilor şi introducerea acestora pe 
listele anuale de finanţare.

Persoana de contact:  Q

Carmen Apostoiu 
Şef serviciu - Coordonator program 
E-mail: carmen.apostoiu@mdlpl.ro 
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Programul	alimentarea	cu	apă	a	satelor,	conform	HG	nr.	577/1997,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare6.1.b.
obiectivul programului
Programul vizează introducerea sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă în localităţile din 
mediul rural pentru a crea condiţii de bază, necesare 
unui trai decent şi pentru a revitaliza unele zone 
defavorizate. Un alt obiectiv al programului este 
conştientizarea comunităţii cu privire la necesitatea 
folosirii apei potabile din surse de alimentare 
centralizate precum şi educarea populaţiei pentru a 
folosi raţional sursele de apă.

Buget total program
Fondurile pentru realizarea acestui program sunt 
alocate anual prin Legea bugetului de stat, în funcţie 
de solicitările de finanţare ale consiliilor judeţene şi 
pot fi suplimentate prin credite externe.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 1997 şi va continua până la 
introducerea sistemelor centralizate de alimentare 
cu apă la sate din întreaga ţară. 

Eligibilitate
Consiliile locale sunt titularele de contracte  
pentru obiectivele din administrarea acestora. 
Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual 
şi se completează şi/sau se modifică, după caz, 
prin nominalizări ale consiliilor judeţene. Selecţia 
proiectelor se face în baza unor criterii stabilite 
de autorităţi, având în vedere, în principal, satele 
aparţinătoare oraşelor sau zonelor periurbane 
cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă  
potabilă, comunele cu potenţial economico-turistic, 
precum şi asigurarea condiţiilor minimale de 
infrastructură rurală în comunităţile sărace. 

Persoana de contact: Q

Panseluţa Ionescu 
Consilier 
E-mail: panseluta.ionescu@mdlpl.ro
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Proiectul	sistem	integrat	de	reabilitare	a	sistemelor	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare,	a	staţiilor	de	tratare	a	apei	
potabile	şi	staţiilor	de	epurare	a	apelor	uzate	în	localităţi	cu	o	populaţie	de	până	la	50.000	de	locuitori6.1.c.

obiectivul programului
Programul vizează modernizarea, reabilitarea şi 
extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile, a 
staţiilor de tratare a apelor, a sistemelor de canalizare 
şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, precum şi 
construirea de instalaţii noi în localităţi cu mai puţin 
de 50.000 de locuitori. De asemenea, programul 
urmăreşte combaterea poluării transfrontaliere 
prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
în principal în bazinele hidrografice ale râurilor 
care traversează sau constituie frontiera de stat a 
României începând cu zonele aflate în amonte.

Buget total program: 510 milioane EUR. 

Bugetul pentru prima etapă este de  
208 milioane EUR.

Surse de finanţare: 
77% împrumut de la Banca de Dezvoltare a • 
Consiliului Europei;
19,2% bugetele locale ale unităţilor • 
administrativ-teritoriale implicate; 
3,8% bugetul de stat.• 

Durata şi etapele de derulare 
ale programului 
Proiectul se derulează în perioada 2007 – 2012 şi se 
realizează în patru etape. 

Proiectul va fi implementat şi finalizat în patru etape, 
prima etapă fiind implementată într-o perioadă de 
4 ani bugetari de la startul activităţilor. Timpul de 
implementare este estimat pentru realizarea tuturor 
activităţilor (studii, proiecte, detalii de execuţie, 
licitaţii pentru contractele de achiziţii pentru servicii 
şi lucrări supervizarea lucrărilor şi recepţia acestora). 
Data limită de implementare a proiectului este  
30 decembrie 2012. 
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Eligibilitate
Prima etapă a proiectului se adresează autorităţilor 
din 58 de localităţi din zece judeţe: Bihor (Aleşd, 
Beiuş, Marghita, Salonta, Ştei), Bistriţa Năsăud 
(Beclean, Ilva Mică, Lunca Ilvei, Năsăud, Rebrişoara, 
Salva, Sîngeorz Băi), Călăraşi (Călăraşi, Lehliu Gară 
şi Olteniţa), Constanţa (Basarabi, Cernavodă, Eforie, 
Hârşova, Medgidia, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu, 
Techirghiol), Dâmboviţa (Fieni, Găeşti, Moreni, 
Pucioasa, Titu), Gorj (Bumbeşti, Motru, Novaci, 
Rovinari, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Ţicleni), Harghita 
(Băile Tuşnad, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Lacu 
Roşu, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc) şi Mureş 
(Corunca, Daneş, Fântânele, Reghin, Sărmaşu, 
Sighişoara, Sîncraiu de Mureş, Sîngeorgiu de Mureş, 

Programul	guvernamental	privind	alimentarea	cu	apă	la	sate	şi	locuinţe	sociale,	conform	HG	nr.	687/1997,	
cu	modificările	şi	completările	ulterioare6.1.d.

obiectivul programului
Programul vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii 
la sate, asigurarea alimentării cu apă a peste  
1.700.000 locuitori din 894 localităţi.

Buget total program: 510 milioane USD din 
credite externe.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în  anul 2000 şi a fost extins de 
două ori: în 2004 şi în 2006. 

Etapa I – finanţată cu • 340 milioane USD, conform 
HG 687/1997
Etapa a II – extindere cu • 90 milioane USD, conform 
HG nr. 1036/2004 – în derulare;
Etapa a III-a – extindere cu • 80 milioane USD, 
conform HG nr. 1853/2006 – în derulare.

Eligibilitate
Consiliile locale sunt titularele de contracte pentru 
obiectivele din administrarea acestora. Listele cu 
portofoliul de lucrări se constituie prin nominalizări 
ale consiliilor judeţene.

Persoane de contact:  Q

Maria Olaru
consilier evaluare examinare grad superior
E-mail: maria.olaru@mdlpl.ro 

Gabriela Mănescu
consultant tehnic
E-mail: manescu@cni-gstc.ro

Sovata), Tulcea (Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina) şi 
Vaslui (Huşi, Murgeni, Negreşti).

Selecţia pentru prima etapă a proiectului a fost 
făcută ţinând cont de presiunea asupra mediului şi 
trasarea tendinţelor de îmbunătăţire a mediului la 
nivel naţional şi regional, prin utilizarea indicatorilor 
stabiliţi prin “Raportul asupra stării mediului 
în România” publicat de Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor. 

Persoane de contact:  Q

Constanţa Pană
Coordonator proiect
E-mail: constanta.pana@mdlpl.ro

Viorel Hârceag
E-mail: viorel.harceag@mdlpl.ro
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Programul	de	dezvoltare	a	infrastructurii	şi	a	unor	baze	sportive	din	spaţiul	rural6.1.e.
obiectivul programului
Programul vizează dezvoltarea şi modernizarea 
spaţiului rural românesc, prin legarea zonelor în care 
se aplică programul, la reţeaua de drumuri publice 
(comunale, judeţene şi naţionale), cu poduri, podeţe 
şi punţi pietonale, prin dezvoltarea unor sisteme 
de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi 
epurare, prin realizarea de platforme de gunoi, în 
conformitate cu planurile regionale de gestionare a 
deşeurilor, precum şi prin realizarea de baze sportive 
în baza unor proiecte tipizate.

Buget total program
Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor de 
infrastructură eligibile pentru perioada 2006-2009 
este de aproximativ 3 miliarde RON. Valoarea unei 
cereri de finanţare pentru un proiect este cuprinsă 
între 40.000 RON şi 4 milioane RON.

Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor 
eligibile de dezvoltare a unor baze sportive pentru 
perioada 2006-2008 este de 262.500.000 RON. 
Valoarea unei cereri de finanţare a fiecărui proiect 
nu va depăşi 525.000 RON.

Eligibilitate
Beneficiarii direcţi/indirecţi sunt autorităţile publice 
locale şi locuitorii din spaţiul rural precum şi asociaţii 
ale acestora, constituite conform legii.

Durată şi etape de derulare
Programul a început în anul 2006 şi se va desfăşura 
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia prin lege. 

Persoana de contact: Q

Elena Constantinescu
Consilier
E-mail: elena.constantinescu@mdlpl.ro
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Programe	construcţii	de	locuinţe6.2.
Programul	construcţii	locuinţe	de	necesitate6.2.a.

obiectivul programului
În cadrul acestui program se urmăreşte finalizarea 
lucrărilor la blocurile nr. 107 şi nr. 108 din Piaţa 
Naţiunilor Unite (un număr de 128 de apartamente) 
cu scopul asigurării condiţiilor de cazare persoanelor 
evacuate din locuinţele care urmează a fi 
consolidate.

Buget total program: 27.315.000 RON.

Durată şi etape de derulare
Lucrările au început în anul 2005 şi se finalizează în 
2007.

Eligibilitate
Persoanele evacuate din locuinţele care urmează a 
fi consolidate sunt potenţiali beneficiari ai acestor 
locuinţe pe perioada lucrărilor de consolidare.

Persoana de contact: Q  

Monica Alexandru
Consilier
E-mail: monica.alexandru@mdlpl.ro

Programul	construcţii	locuinţe	
conform	prevederilor	OUG	nr.	19/19946.2.b.

obiectivul programului
Programul urmăreşte finalizarea construcţiilor de 
locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, rămase 
nefinalizate dinainte de 1990.

Buget total program 
Fondurile se aprobă anual prin Legea bugetului de 
stat.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 1994, iar finalizarea este 
preconizată pentru anul 2008.

Eligibilitate
Solicitanţii de locuinţe sunt selecţionaţi de comisii 
sociale, în ordinea primirii cererilor şi în baza 
unor criterii care ţin seama de situaţia locativă şi 
economică a acestora, numai din rândul unor categorii 
sociale dezavantajate prevăzute de O.G. nr. 19/1994, 
în special tinerii căsătoriţi cu vârsta de până la 35 de 
ani. Consiliile locale/primăriile sau administratorii 
delegaţi ai acestora, în răspunderea cărora a fost 
dată derularea investiţiilor, încheie precontracte şi 
contracte de vânzare-cumpărare cu solicitanţii de 
locuinţe.

Caracteristică principală
Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor nu se 
returnează la bugetul de stat, ci se reţin la bugetele 
locale, cu destinaţie numai pentru construcţia de 
locuinţe, redistribuirea acestora efectuându-se în 
funcţie de necesităţi, între consiliile judeţene şi cele 
locale.

Persoana de contact Q

Mihaela CONSTANTINESCU
Şef serviciu
E-mail: mihaela.constantinescu@mdlpl.ro
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Programul	construcţii	de	locuinţe	prin	credit	ipotecar	6.2.c.
obiectivul programului
Programul vizează dezvoltarea sectorului imobiliar. 
Creditul ipotecar este acordat de instituţii financiare 
agreate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi este 
garantat prin ipoteci pe teren, construcţiile ridicate 
pe acesta ulterior constituirii ipotecii, în limita unei 
valori stabilite şi pe măsura utilizării creditului.

Buget total program
Programul este finanţat din surse private reprezentate 
de creditele ipotecare contractate de beneficiari.

Eligibilitate
Aceste locuinţe pot fi accesate de persoanele înscrise 
în baza de date a ANL, care obţin credit ipotecar. 
Cuantumul creditului acordat este condiţionat de 
posibilităţile de rambursare ale beneficiarului. 
Acordarea creditelor ipotecare pentru construcţia 
de locuinţe este condiţionată de posibilitatea 
beneficiarului de a acoperi în avans, din surse 
proprii, diferenţa dintre costul integral al locuinţei 
şi cuantumul creditului care se poate acorda. 
Pentru construcţia de locuinţe, suma creditului va 
fi pusă la dispoziţia beneficiarului de credit în mod 
eşalonat, plata făcându-se direct către constructor. 
Împrumutatul are obligaţia să încheie un contract de 
asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată 
durata creditului ipotecar.

După adjudecarea licitaţiilor de achiziţie a 
proiectării şi a execuţiei lucrărilor, odată cu 
încheierea contractului între ANL şi antreprenorul 
general, beneficiarii de credit pentru construcţia de 
locuinţe prin ANL sunt solicitaţi să se prezinte pentru 
încheierea şi semnarea:

contractului de mandatare a ANL pentru a-i • 
reprezenta în derularea contractelor de construire 
a locuinţei;

contractului de construire a locuinţei;• 
contractelor de creditare şi ipotecă, contracte • 
care se semnează cu instituţiile bancare.

Construirea locuinţelor, recepţionarea şi predarea 
acestora către beneficiari este urmărită şi realizată 
de ANL, împreună cu beneficiarii locuinţelor, conform 
clauzelor şi împuternicirilor înscrise în contractul de 
mandat.

Persoana de contact Q

Florin Zamfiroiu
Expert 
E-mail: florin.zamfiroiu@mdlpl.ro 

Persoana de contact A.N.L. Q

Claudia Georgescu
Director General Adjunct
E-mail: claudia.georgescu@anl.ro
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Programul	construcţii	de	locuinţe	sociale	6.2.d.
obiectivul programului
Programul de construire a locuinţelor sociale 
reglementat de Legea 114/1996 se adresează unor 
categorii de persoane cărora nivelul de resurse  
şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe 
în condiţiile pieţei.

Buget total program
Fondurile sunt aprobate în fiecare an prin Legea 
bugetului de stat în funcţie de solicitările 
fundamentate de consiliile locale. Fondurile aprobate 
de la bugetul de stat se alocă prin transferuri, în 
completarea fondurilor de la bugetele locale.

Durata şi etapele de derulare
Programul este permanent.

Etapele de derulare a programului sunt :
Stabilirea, de către consiliile locale a locuinţelor • 
sociale necesare a se construi pe baza cererilor de 
locuinţe inventariate la nivel local;
Transmiterea de către consiliile locale, prin • 
consiliile judeţene, a Listelor cuprinzând 
locuinţele sociale propuse la finanţare, precum 
şi a documentelor din care să rezulte stadiul 
promovării investiţiilor de locuinţe sociale 
produse (studiu de fezabilitate şi hotărârea 
consiliului local de aprobare a studiului, contract 
de execuţie etc); 
Inventarierea, de către MDLPL, a • Listelor 
cuprinzând locuinţele sociale propuse la finanţare 
transmise de către autorităţile publice locale; 
Elaborarea propunerilor pentru programul anual • 
în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor 
şi aprobarea programului anual;
Elaborarea şi aprobarea listelor de finanţare pe • 
judeţe, localităţi şi obiective de investiţii; 

Transmiterea listelor de finanţare consiliilor • 
judeţene; fondurile aprobate de la bugetul de 
stat sunt numai pentru decontarea lucrărilor de 
construcţii-montaj executate;
Centralizarea lunară a solicitărilor consiliilor • 
judeţene privind producţia realizată şi 
nedecontată la finele fiecărei luni precum şi a 
producţiei preliminate pentru luna în curs;
Repartizarea lunară pe judeţe a fondurilor • 
alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitărilor  
consiliilor judeţene, şi elaborarea Notei de 
fundamentare pentru deschiderile de credite 
bugetare;
Aprobarea lunară a • Notei de fundamentare pentru 
deschiderile de credite bugetare;
Virarea lunară a sumelor în bugetele judeţelor;• 
Repartizarea lunară a sumelor şi virarea acestora • 
în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 
urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele 
trimestriale şi anuale aprobate;
Monitorizarea programului şi urmărirea respectării • 
termenelor de punere în funcţiune a obiectivelor 
conform programului anual aprobat.

Eligibilitate
Au acces la o locuinţă socială, în vederea închirierii, 
familiile sau persoanele cu un venit net lunar, 
realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub 
nivelul venitului net lunar pe membru de familie 
sau, după caz, pe persoană, stabilit conform art. 8, 
alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996. Limitele 
de venit mediu net lunar pe membru de familie se 
stabilesc anual, prin hotărâri ale Guvernului.

Persoana de contact Q

Mihaela Constantinescu
Şef serviciu
E-mail: mihaela.constantinescu@mdlpl.ro
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Programul	de	construcţii	de	locuinţe	sociale	destinate	chiriaşilor	evacuaţi	
din	locuinţele	retrocedate	foştilor	proprietari6.2.e.

obiectivul programului
Programul vizează crearea unui fond de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari în acele unităţi 
administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat peste 
10 cereri formulate de persoane îndreptăţite.

Buget total program
Fondurile aprobate de la bugetul de stat prin acest 
program se alocă prin transferuri de la bugetul de 
stat, prin bugetul MDLPL, în completarea fondurilor 
alocate din bugetele locale.

Durata şi etapele de derulare
În anul 2007 s-au alocat sume din Fondul Naţional 
de Dezvoltare pentru realizarea de locuinţe sociale 
pentru chiriaşii evacuaţi din locuinţele retrocedate.

Începând cu anul 2008 se vor aloca fonduri 
de la bugetul de stat în baza prevederilor  
O.U.G. nr. 74/2007.

Etapele de derulare a programului sunt:
În localităţile unde există înregistrate peste 10 • 
cereri din partea chiriaşilor evacuaţi, consiliile 
locale stabilesc locuinţele sociale necesare a se 
construi în anul următor;
Consiliile locale transmit MDLPL • Lista cuprinzând 
locuinţele sociale propuse la finanţare precum 
şi a documentelor din care să rezulte stadiul 
promovării investiţiilor de locuinţe sociale 
propuse (studiu de fezabilitate şi hotărârea 
consiliului local de aprobare a studiului, contract 
de execuţie etc); 
Inventarierea, de către MDLPL, a • Listelor cuprin-
zând locuinţele sociale propuse la finanţare 
transmise de către autorităţile publice locale; 
Elaborarea propunerilor pentru programul anual • 
în baza inventarierii şi a prioritizării investiţiilor;

Aprobarea programulu• i anual, elaborarea şi 
aprobarea listelor de finanţare pe localităţi şi 
obiective de investiţii; 
Transmiterea listelor de finanţare consiliilor • 
locale; fondurile aprobate de la bugetul de stat 
sunt numai pentru decontarea lucrărilor de 
construcţii-montaj executate;
Centralizarea lunară a solicitărilor consiliilor • 
locale privind producţia realizată şi nedecontată 
la finele fiecărei luni precum şi a producţiei 
preliminate pentru luna în curs;
Repartizarea lunară a fondurilor alocate de la • 
bugetul de stat, pe baza solicitărilor consiliilor 
locale şi elaborarea Notei de fundamentare 
pentru deschiderile de credite bugetare;
Aprobarea lunară a • Notei de fundamentare pentru 
deschiderile de credite bugetare;
Virarea lunară a sumelor în bugetele consiliilor • 
locale, urmărirea încadrării plăţilor în plafoanele 
trimestriale şi anuale aprobate şi monitorizarea 
programului.

Eligibilitate
Accesul cu prioritate la aceste locuinţe îl au 
persoanele îndreptăţite, care îndeplinesc cel puţin 
una din următoarele condiţii:

au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele  • 
12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul de venit net 
lunar stabilit anual prin hotărâre a Guvernului, 
conform prevederilor art. 8, alin. 2 din 
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau • 
pensionari.

Persoana de contact Q

Liliana Aldea
consilier evaluator
E-mail: liliana.aldea@mdlpl.ro  
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Programul	de	construcţii	locuinţe	pentru	tineri,	destinate	închirierii	6.2.f.
obiectivul programului
Programul are ca obiectiv construirea de locuinţe 
cu chirie pentru tinerii cărora sursele de venit nu le 
permit achiziţionarea sau închirierea unei locuinţe 
în condiţiile pieţei, precum şi asigurarea stabilităţii 
tinerilor specialişti, prin crearea unor condiţii de 
locuit convenabile.

Buget total program
Fondurile necesare pentru construcţia acestor  
locuinţe sunt alocate anual prin Legea bugetului 
de stat şi sunt completate cu credite externe. 
Din bugetele locale sunt finanţate studiile de pre-
fezabilitate şi de fezabilitate, care fundamentează 
necesitatea, caracteristicile principale şi indicatorii 
tehnico-economici ai investiţiilor, precum şi lucrările 
tehnico-edilitare şi sistematizarea verticală. 
Utilităţile se finanţează din sursele agenţilor 
economici care exploatează reţelele de utilităţi.

Durata şi etapele de derulare
Acest program are un•  caracter permanent, 
astfel că MDLPL şi consiliile locale analizează şi 
stabilesc, în funcţie de solicitările de locuinţe şi 
terenurile de construcţie disponibile, necesitatea 
şi oportunitatea construirii de locuinţe şi 
elaborează împreună programe anuale.
Construcţiile de locuinţe se realizează pe • 
terenuri aflate în patrimoniul public al 
unităţilor administrativ-teritoriale, transmise 
ANL spre folosinţă gratuită pe durata execuţiei 
construcţiei.
După finalizarea construcţiilor, acestea împreună • 
cu terenurile, trec în proprietatea publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale.

Eligibilitate
Beneficiarii sunt tinerii în vârstă de până la 35 de 
ani la data repartiţiei, conform prevederilor legale 

în vigoare. Repartizarea locuinţelor se face după 
criterii stabilite şi adoptate de autorităţile publice 
locale, cu avizul MDLPL, pe baza unor criterii-cadru 
aprobate prin lege.

Persoana de contact Q

Florin Zamfiroiu
Expert 
E-mail: florin.zamfiroiu@mdlpl.ro

Persoana de contact A.N.L. Q

Ioana Simion
Şef serviciu
E-mail: ioana.simion@anl.ro
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Programul	naţional	de	sprijinire	a	construirii	de	locuinţe	proprietate	personală,	conform	OUG	nr.	51/20066.2.g.
obiectivul programului
Programul urmăreşte dezvoltarea construcţiei de 
locuinţe, prin acordarea de subvenţii de la bugetul 
de stat şi crearea unui sistem de subvenţionare a 
costurilor de construcţie a locuinţelor, în vederea 
menţinerii unui raport rezonabil între acestea 
şi veniturile populaţiei. Subvenţiile acordate de 
la bugetul de stat reprezintă maximum 20% din 
valoarea locuinţei construite, dar nu mai mult de  
10.000 EUR.

Buget total program
Pentru acest program, fondurile sunt alocate anual 
prin Legea bugetului de stat, în funcţie de solicitările 
centralizate de consiliile locale. 

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2007 şi are caracter 
permanent.

Pentru determinarea cuantumului de subvenţie, 
consiliile locale au în vedere valoarea locuinţei, 
stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în 
devizul general al construcţiei.

Propunerile anuale de subvenţii stabilite de către 
autorităţile publice locale se transmit MDLPL, în 
vederea fundamentării proiectului bugetului de stat 
pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele 
beneficiarilor de subvenţie. Sumele reprezentând 
subvenţiile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul 
MDLPL, la solicitarea fundamentată a consiliilor 
locale.

Eligibilitate
Pot beneficia de subvenţii tinerii cu vârsta de până 
la 35 de ani, precum şi alte categorii de persoane 
defavorizate (persoane rămase fără adăpost în 
urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor 
proprii, cauzate de calamităţi naturale, dezastre ori  

accidente de care nu se fac vinovaţi; persoane 
evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse 
unui risc major: alunecări de teren, seisme, 
inundaţii; persoane evacuate din locuinţe restituite 
foştilor proprietari ai imobilelor trecute în  
proprietatea statului sau chiriaşi în astfel de 
locuinţe. 

Beneficiarii trebuie să fi încheiat un contract de 
construire a unei locuinţe prin credit ipotecar cu  
agenţi economici specializaţi în construcţia de  
locuinţe şi/sau cu dezvoltatori de proiecte 
imobiliare. 

Cererile de subvenţie se adresează consiliilor locale 
din raza administrativ-teritorială în care sunt 
amplasate terenurile unde se vor realiza construcţiile 
de locuinţe. 

Persoana de contact Q

Florin Zamfiroiu
Expert 
E-mail: florin.zamfiroiu@mdlpl.ro



43Ministerul Dezvoltării, lucrărilor Publice şi locuinţelor

Programul	privind	economisirea	şi	creditarea	în	sistem	colectiv	prevăzut	de	OUG	99/20066.2.h.
obiectivul programului
Programul urmăreşte dezvoltarea sistemului de 
finanţare a locuinţelor, prin intermediul băncilor de 
economisire şi creditare în sistem colectiv, Raiffeisen 
Banca pentru Locuinţe şi HVB Banca pentru Locuinţe, 
precum şi crearea a noi mecanisme de finanţare a 
sectorului imobiliar. 

Durata şi etapele de derulare 
Programul are caracter permanent.

MDLPL verifică solicitările anuale transmise de 
cele două case de economii pentru domeniul 
locativ, elaborează notele de fundamentare pentru 
deschiderile de credite bugetare în vederea  
decontării primelor de stat şi urmăreşte aprobarea 
notelor de fundamentare şi a încadrărilor plăţilor 
în bugetul aprobat cu această destinaţie în bugetul 
MDLPL.

Buget total program
Pentru acest program, subvenţiile se alocă anual în 
conformitate cu  sumele stabilite prin Legea bugetului 
de stat. La începutul fiecărui an, cele două case de 
economii pentru domeniul locativ transmit MDLPL 
solicitarea de prime de stat pentru beneficiarii care 
au încheiat contracte de economisire/creditare în 
anul precedent.

Eligibilitate
Pot beneficia de prima de stat şi de credit persoanele 
fizice, cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în 
România, care încheie un contract de economisire/
creditare cu una dintre cele două case de economii 
prin intermediul cărora MDLPL derulează acest 
program.

Persoana de contact Q

Florin Zamfiroiu
Expert 
E-mail: florin.zamfiroiu@mdlpl.ro
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Programul	reabilitare	blocuri	de	locuinţe	situate	în	localităţi	din	zone	defavorizate	6.2.i.
obiectivul programului
Programul vizează reabilitarea unor blocuri de  
locuinţe amplasate în localităţi din zone  
defavorizate, blocuri multietajate aflate în 
proprietatea persoanelor fizice/juridice, blocuri 
care prezintă degradări grave la sistemul structural  
şi deficienţe majore la sistemul de termo/
hidroizolare. Zonele defavorizate şi perioadele  
pentru care sunt declarate aceste zone sunt  
conforme cu prevederile hotărârilor Guvernului 
emise în aplicarea OUG nr. 24/1998.

Buget total program 
Reabilitarea blocurilor de locuinţe situate în zone 
defavorizate se finanţează din bugetul de stat, în 
limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. 
În baza propunerilor fundamentate de Compania 
Naţională de Investiţii şi realizate ca urmare a 
solicitărilor consiliilor locale, MDLPL elaborează 
programele anuale care se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului.

Durata şi etapele de derulare 
Programul a început în 2007 şi se derulează prin 
Compania Naţională de Investiţii CNI SA (CNI).

După aprobarea Programului anual prin Hotărâre de 
Guvern, principalele etape sunt:

expertizarea tehnică şi energetică a blocurilor de • 
locuinţe şi elaborarea studiului de fezabilitate;
avizarea în Consiliul Tehnico - Economic al • 
ministerului a studiilor de fezabilitate;
elaborarea proiectelor tehnice;• 
organizarea şi derularea achiziţiei de lucrări;• 
urmărirea execuţiei lucrărilor;• 
decontarea de la bugetul de stat a expertizei • 
tehnice, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor 
tehnice, precum şi a lucrărilor de construcţii; 
montaj pe măsura realizării acestora.• 

Eligibilitate
Beneficiarii sunt proprietarii locuinţelor incluse 
în program care la data aprobării indicatorilor  
tehnico – economici pentru reabilitarea blocului 
realizează venituri medii nete lunare pe membru de 
familie sub câştigul salarial mediu net pe economie 
şi care sunt de acord cu prevederile programului şi 
încheie în acest sens o convenţie cu CNI SA.

Persoana de contact Q

Liliana ALDEA
Consilier evaluator
E-mail:  liliana.aldea@mdlpl.ro 
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Programul	construcţii	săli	de	sport	-	derulat	în	conformitate	cu	prevederile	OUG	nr.	25/2001	privind	înfiinţarea	
companiei	naţionale	de	investiţii	şi	a	normelor	metodologice	de	aplicare	a	programului	conform	HG	nr.	818/20036.3.a.

Programe	social	-	culturale	şi	sportive6.3.

obiectivul programului
Prin acest program s-a avut în vedere realizarea de 
săli de sport în care elevii să poată desfăşura activităţi 
sportive în condiţii de confort şi siguranţă.

Buget total program
Fondurile necesare sunt alocate anual prin Legea 
bugetului de stat şi sunt completate cu credite 
externe. Realizarea utilităţilor este finanţată din 
bugetele locale. Lista de investiţii se pregăteşte 
anual în funcţie de cereri şi surse de finanţare.

Durata şi etapele de derulare
Programul este multianual şi a început în 2001 cu 
un singur tip de sală de sport. Pentru a răspunde 
necesităţilor diferite între mediul rural şi urban 
(din punct de vedere al numărului de elevi arondaţi 
unităţilor de învăţământ), din 2005, au fost  

promovate 2 tipuri noi de săli de sport: săli de  
educaţie fizică şcolară, pentru mediul rural şi 
săli de sport şcolare cu nivel de practică sportivă 
competiţională locală, cu teren de handbal şi tribune 
pentru spectatori cu 150 locuri, pentru mediul 
urban. 

Eligibilitate
De acest program beneficiază autorităţile publice 
locale şi elevii din localităţile în care se realizează 
investiţiile.

Persoana de contact Q

Simona Oprea
Expert superior
E-mail: simona.oprea@mdlpl.ro 

CNI SA  Q

Adriana Luchian
Şef serviciu
E-mail: adriana.luchian@cni.com.ro

Programul	consolidare	şi	reabilitare	săli	de	sport,	derulat	în	conformitate	cu	prevederile	OUG	nr.	25/2001	privind	înfiinţarea	
Companiei	Naţionale	de	Investiţii	şi	a	normelor	metodologice	de	aplicare	a	Programului	conform	HG	818/20036.3.b.

obiectivul programului
Programul vizează îmbunătăţirea condiţiilor pentru 
practicarea sportului în şcoli, precum şi îmbunătăţirea 
aspectului arhitectural, prin modernizarea sălilor de 
sport construite înainte de anul 2000.

Buget total program
Sumele necesare sunt alocate anual prin Legea 
bugetului de stat în funcţie de cererile autorităţilor 
publice locale. 

Durata şi etapele de derulare
Programul este multianual şi se pregăteşte în funcţie 
de cereri şi surse de finanţare.

Eligibilitate
Beneficiarii acestui program sunt autorităţile publice 
locale şi elevii din localităţile în care se reabilitează 
sălile de sport.

Persoana de contact Q

Monica Alexandru
Consilier
E-mail: monica.alexandru@mdlpl.ro 

CNI SA  Q

Adriana Luchian
Şef serviciu
E-mail: adriana.luchian@cni.com.ro
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Programul	bazine	de	înot,	derulat	conform	OMTCT	nr.	674/2007	privind	aprobarea	Programului	bazine	de	înot	şi	a	
HG	nr.	414/2007	privind	aprobarea	normelor	metodologice	de	derulare	a	programului6.3.c.

obiectivul programului
Programul urmăreşte punerea în funcţiune a 70 
de bazine de înot, adaptate cerinţelor mediului 
urban: bazine olimpice, bazine de polo şi bazine  
didactic –şcolare. Astfel, se va asigura desfăşurarea 
optimă a activităţilor sportive, a pregătirii echipelor 
de performanţă, a echipelor reprezentative 
şi, totodată, se va pune accent pe dezvoltarea  
armonioasă a tinerilor, prin practicarea acestui 
sport.

Buget total program: 613.403.000 RON

Durata şi etapele de derulare
Programul se derulează în perioada 2007-2009

În anul 2007, se preconizează realizarea proiectelor 
pentru cele 3 tipuri de bazine, în anul 2008 se 
preconizează începerea execuţiei pentru 35 de  
bazine de înot, iar în anul 2009 se preconizează 
începerea execuţiei pentru alte 35 de bazine de 
înot.

Eligibilitate
De acest program vor beneficia autorităţile publice 
locale şi populaţia care practică acest sport din 
localităţile unde urmează să fie realizate bazinele de 
înot. 

Persoană de contact Q

Diana Dobrea
Consilier principal
E-mail: diana.dobrea@mdlpl.ro 
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Programul	prioritar	naţional	pentru	proiectarea	şi	construirea	de	sedii	pentru	aşezăminte	culturale	de	drept	public,	
în	localităţile	unde	nu	există	astfel	de	instituţii,	în	mediul	rural	şi	mic	urban6.3.d.

obiectivul programului
Programul urmăreşte punerea în funcţiune a unor 
aşezăminte culturale ce vor asigura desfăşurarea 
optimă a activităţilor culturale din mediul rural şi 
mic urban prin organizarea unui nucleu de coeziune 
socială şi de interes informativ, punându-se  accent 
pe dezvoltarea armonioasă a tinerilor, prin atragerea 
lor în activităţi specifice (cluburi de şah, sală de 
lectură, bibliotecă, internet etc.). 

În perioada 2008-2010 se preconizează realizarea a 
cca 350 de aşezăminte culturale.

Buget total program
Fondurile sunt alocate anual, din Fondul Naţional de 
Dezvoltare.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2007 şi are caracter 
permanent.

Programul se derulează prin intermediul Companiei 
Naţionale de Investiţii CNI SA, iar până la sfârşitul 
anului 2007, se preconizează organizarea concursului 
de soluţii, pentru selecţia proiectelor pentru cele  
3 tipuri de cămine culturale:

pentru localităţile cu o populaţie de până la 3000 • 
de locuitori se vor construi cămine culturale TIP 1 
cu o suprafaţă construită de 550 mp;
pentru localităţile cu o populaţie cuprinsă între • 
3000-5000 de locuitori se vor construi cămine 
culturale TIP 2 cu o suprafaţă construită de  
750 mp;
pentru localităţile din mediul mic urban cu • 
o populaţie de peste 5000 de locuitori se vor  
construi cămine culturale TIP 3 cu o suprafaţă 
construită de 1300 mp.

Eligibilitate
Prin acest program, beneficiază de finanţare 
autorităţile publice locale şi populaţia din localităţile 
în care se vor realiza aceste obiective. 

Persoană de contact Q

Diana DOBREA
Consilier principal
E-mail: diana.dobrea@mdlpl.ro 

CNI SA  Q

Adriana Luchian
Şef serviciu
E-mail: adriana.luchian@cni.com.ro
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Programul	de	reabilitare	termică	a	blocurilor	de	locuinţe	-	condominii,	
conform	OUG	nr.	174/2002,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare6.4.a.

Programe	reabilitare	termică6.4.

obiectivul programului
Acest program urmăreşte reabilitarea blocurilor de 
locuinţe realizate în perioada 1950 – 1990, indiferent  
de sistemul de încălzire, pentru creşterea  
performanţei energetice a clădirilor, reducerea 
facturilor de energie termică, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă pentru părţi importante din 
populaţie, îmbunătăţirea aspectului estetic al 
clădirilor şi al localităţilor. 

Surse de finanţare ale programului
Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 187/2005, aprobată 
prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune la 
dispoziţie, prin Programul de reabilitare termică a 
blocurilor de locuinţe, resurse financiare importante 
pentru investiţii. Auditul energetic şi proiectarea 
lucrărilor de reabilitare sunt finanţate din alocaţii 
de la bugetul de stat. Fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor 
pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
nominalizate în programele anuale se asigură astfel: 
34% alocaţii de la bugetul de stat, 33% alocaţii de 
la bugetele locale şi 33% din fondul de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari.

Buget total program
Fondurile sunt alocate anual, prin Legea bugetului 
de stat. 

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2005 şi are caracter 
multianual
Etape de intervenţie:

auditul energetic al clădirilor• ;
proiectare etapa I - elaborarea studiului de • 
fezabilitate pe baza măsurilor specificate în 
auditul energetic;
proiectare etapa a II-a - elaborarea proiectului • 

tehnic şi a detaliilor de execuţie;
obţinerea autorizaţiei de construire;• 
executarea şi recepţia lucrărilor de reabilitare • 
termică.

Condiţiile de eligibilitate 
luate în considerare la stabilirea programelor anuale 
sunt următoarele:

existenţa hotărârii consiliilor locale ale • 
municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere 
a blocurilor de locuinţe-condominii în programele 
anuale;
existenţa convenţiei încheiate de autoritatea • 
administraţiei publice locale cu asociaţia 
de proprietari, întocmită în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
alte criterii stabilite prin normele metodologice • 
de aplicare a prezentei OUG 174/2002.

Documente necesare 
Asociaţiile de proprietari transmit coordonatorilor 
locali (primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, 
respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti) 
solicitarea de includere în program, conform anexei 
nr. 2a din HG 1735/2006, însoţită de:

fişa de id• entificare a clădirii, conform anexei  
nr. 2b din HG 1735/2006;
hotărârea adoptată în adunarea generală, • 
cu acordul majorităţii proprietarilor, privind 
reabilitarea termică a clădirii în condiţiile de 
finanţare prevăzute de ordonanţa de urgenţă 
şi dovada constituirii fondului de reparaţii al 
asociaţiei de proprietari.
 

Persoana de contact Q

Gina Petrescu 
Telefon: 0372.114.543 / 0372.114.561/ 0372.114.562
Fax: 0372.114.546
Email: gina.petrescu@mdlpl.ro
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Programul	pilot	de	reabilitare	termică	a	unor	clădiri	din	domeniul	public	cu	funcţiunea	de	asistenţă	socială	 
şi/sau	ocrotirea	sănătăţii,	aflate	în	administrarea	autorităţilor	publice	locale,	aprobat	prin	HG	nr.	1868/20056.4.b.

obiectivul programului
Programul vizează reabilitarea termică a unor clădiri 
din domeniul public cu funcţiunea de asistenţă socială 
şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea 
autorităţilor publice locale, prin implementarea 
pachetelor de măsuri de reabilitare termică, conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 174/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Buget total program
10.760.700 RON•  din Fondul elveţian de 
contrapartidă, pentru acoperirea cheltuielilor 
aferente lucrărilor de construcţii-montaj şi 
procurare utilaj (exclusiv cote, taxe);
3.583.313 RON•  din venituri proprii ale  
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, pentru acoperirea cheltuielilor 
aferente proiectării, taxelor şi cotelor legale;
1.194.438 RON•  din venituri ale bugetelor locale, 
pentru finanţarea în completare a cheltuielilor 
aferente lucrărilor de construcţii-montaj şi 
procurare utilaj.

Durata şi etapele de derulare
Durata: 2005-2008.

Etape: fundamentarea programului, obţinerea 
finanţării, aprobarea prin act normativ, elaborare 
expertize termice, proiectare, execuţie lucrări.

Eligibilitate
Beneficiarii direcţi ai programului sunt autorităţile 
administraţiei publice locale, proprietari ai 
obiectivelor, iar cei indirecţi sunt ocupanţii acestor 
clădiri, care beneficiază de confort termic superior.

Contacte
Cristian Paul Stamatiade  Q

director general 
Direcţia Generală Tehnică în Construcţii
Telefon: 0372.114.589
Fax: 0372.114.592
Email: cristian.stamatiade@mdlpl.ro

Ştefania Ţaţomir   Q

responsabil program
Telefon: 0372.114.572
Fax: 0372.114.592
Email: stefania.tatomir@mdlpl.ro
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Programul	anual	de	acţiuni	pentru	proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	de	consolidare	la	clădiri	de	locuit	multietajate	
încadrate	prin	raport	de	expertiză	tehnică	în	clasa	I	de	risc	seismic	şi	care	prezintă	pericol	public6.5.a.

Programe	de	reducere	a	riscului	seismic6.5.

obiectivele programului
Programul vizează consolidarea clădirilor de locuit 
multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi 
care prezintă pericol public. 
Priorităţile în ceea ce priveşte reducerea riscului 
seismic sunt:

construcţiile de locuit înalte din beton armat • 
realizate înainte de anul 1941; 
clădirile cu peste P+3 etaje, construite înainte de • 
anul 1978 şi care deţin spaţii publice la parter sau 
alte nivele ale clădirii. 

Clădirile prioritare sunt stabilite pe baza următoarele 
criterii tehnice:

numărul (mediu) de persoane existente în • 
clădire;
existenţa spaţiilor publice (la parter sau la alte • 
niveluri ale clădirii);
gradul de avariere a structurii clădirii la • 
cutremurele din 1940, 1977, 1986;
asimetria structurii clădirii, în plan şi în elevaţie, • 
precum şi numărul de etaje ale acesteia;
anul construcţiei, respectiv normele de proiectare • 
antiseismică utilizate pentru proiectarea structurii 
de rezistenţă a clădirii; 
poziţia în municipiu/oraş a clădirii şi consecinţele • 
la scară urbană ale unei prăbuşiri;
condiţiile locale de teren, ce pot favoriza perioade • 
predominante ale terenului cvasi-rezonante cu 
perioada fundamentală de vibraţie a clădirii.

Cadrul legislativ care stă la baza derulării programelor 
îl constituie:

Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994•  privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Normele metodologice de aplicare a  • 
OG nr. 20/1994 aprobate prin HG nr. 1364/2001; 
Hotărâri de Guvern pentru aprobarea programelor • 
anuale de acţiuni prevăd includerea clădirilor de 
locuit multietajate încadrate prin raportul de 
expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care 
prezintă pericol public în programe anuale de 
acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor 
de consolidare pentru reducerea riscului seismic, 
denumite în continuare programe anuale.

Buget total program
Fondurile pentru finanţarea proiectării şi execuţiei 
lucrărilor de consolidare aferente locuinţelor 
proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile 
incluse în programele anuale se asigură de la bugetul 
de stat în limita fondurilor aprobate anual cu această 
destinaţie în bugetul MDLPL. Programele anuale 
elaborate de MDLPL împreună cu Ministerul Internelor 
şi Reformei Administrative se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în baza priorităţilor stabilite pe criterii 
tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
şi consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnică 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor.
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Durata şi etapele de derulare
Având în vedere urmările cutremurelor de 
mare intensitate ce pot afecta pe scară largă 
populaţia, construcţiile, bunurile şi funcţiunile  
social-economice, reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente trebuie considerată ca o 
acţiune de interes naţional derulată prin programe 
anuale.
Etape de derulare

identificarea construcţiilor din proprietate sau din • 
administrare, care prezintă niveluri insuficiente 
de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau 
avarieri în urma unor acţiuni seismice;
expertizarea tehnică a construcţiilor de către • 
experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu 
reglementările tehnice; 
aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea • 
acţiunilor în funcţie de concluziile fundamentate 
din raportul de expertiză tehnică, respectiv 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare.

Eligibilitate 
Beneficiază de acest program proprietarii locuinţelor, 
persoanele fizice din clădirile de locuit încadrate în 
clasa I de risc seismic şi, implicit, autorităţile publice 
locale în a căror responsabilitate intră gestionarea 
situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi 
naturale, respectiv cutremure de pământ. Pentru a 
intra în program asociaţiile de proprietari trebuie să 
întocmească o cerere conform anexei nr. 7 din Normele 
metodologice aprobate prin HG nr. 1364/2001 pentru 
expertizarea tehnică, pe care trebuie să o depună la 
Consiliul local însoţită de următoarele documente:

fişa de identificare a construcţiei tip clădire cu • 
destinaţia de locuinţă, întocmită conform anexei 
nr. 5;
lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din • 
clădire, întocmită conform anexei nr. 6.

Persoana de contact Q

Sanda Tomescu
Referent de specialitate superior
E-mail: sanda.tomescu@mdlpl.ro
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Programul	de		consolidare	a	clădirilor	publice	-	proiectul	de	diminuare	a	riscurilor	in	cazul	producerii	 
calamităţilor	naturale	şi	pregătirea	pentru	situaţii	de	urgenţă	-	Componenta	B:	reducerea	riscului	seismic6.5.b.

obiectivele programului
Subcomponenta B1: are în vedere consolidarea a) 
elementelor structurale şi nestructurale ale 
clădirilor publice de importanţă vitală, cu rol 
esenţial în răspunsul la situaţii de urgenţă a 
căror funcţionalitate în timpul şi imediat după 
producerea unui cutremur trebuie asigurată 
(se asigură şi funcţionalitatea integrală post 
consolidare),
selecţia construcţiilor eligibile a avut în vedere • 
toată zona seismică Vrancea şi s-a făcut de 
către experţi tehnici atestaţi, în colaborare cu 
specialiştii Băncii Mondiale, cu pornire de la un 
număr de peste 300 obiective inventariate,
proiectul cuprinde peste 80 de construcţii • 
amplasate în zona seismică Vrancea şi pentru care 
intensitatea seismică (exprimat în grade MSK)  
este minim VIII, încadrate în principal la clasa I 
de importanţă.
Subcomponenta B2: Proiectare şi supervizare.b) 
această componentă finanţează activitatea • 
de proiectare pentru construcţiile eligibile 
nominalizate la subcomponenta B1.
Subcomponenta B3: Evaluarea riscului în c) 
sectorul energetic. 
are ca scop evaluarea globală a gradului de • 
vulnerabilitate şi a riscului aferent asupra 
funcţionării în condiţii optime a construcţiilor 
pentru producţie, transport şi distribuţie a energiei 
electrice a gazelor naturale şi a petrolului.
Subcomponenta B4: Revizuirea Codului de d) 
proiectare anti-seismic.
are ca scop actualizarea şi armonizarea cu • 
experienţa internaţională (apropierea de 
formatul folosit în Uniunea Europeană) a Codului 
de proiectare anti-seismic, în vederea includerii 
recentelor evoluţii în materie de metodologie şi 
tehnologie.

Subcomponenta B5: Perfecţionare profesională e) 
în metode cost-eficiente de consolidare
are ca scop introducerea conceptelor tehnice • 
actualizate referitoare la cutremure, care sunt 
integrate cu codurile de proiectare revizuite, 
având la bază criteriul de performanţă.

Buget total program
Potrivit Acordului de împrumut, costul Componentei 
B şi a managementului proiectului aferent este de 
73,758 milioane USD. Co-finanţarea beneficiarilor 
se ridică la aproximativ 60 milioane USD.

Finanţarea Componentei B este asigurată  
dintr-un împrumut BIRD şi o co-finanţare a Guvernului 
României, de la bugetul de stat, prin bugetul 
MDLPL.

Investiţiile complementare pentru asigurarea 
funcţionalităţii integrale a clădirilor sunt finanţate din 
alte surse legal constituite de beneficiarii direcţi.

Durata şi etapele de derulare
2005-2009.

Eligibilitate
Beneficiază de acest program autorităţi publice 
centrale, autorităţi publice locale: Municipiul 
Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1, Municipiul 
Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 4, Municipiul 
Bucureşti, Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local 
Brăila, Consiliul Judeţean Călăraşi, Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa, Consiliul Local Craiova, Consiliul Judeţean 
Galaţi, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local 
Feteşti, Consiliul Local Buftea, Consiliul Judeţean 
Iaşi, Consiliul Local Iaşi, Consiliul Judeţean Vrancea, 
Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu, 
Consiliul Local Odobeşti, Consiliul Judeţean Vaslui, 
Consiliul Local Bârlad, Consiliul Local Mizil, Consiliul 
Local Ploieşti, Consiliul Local Sinaia, Consiliul Local 
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Roşiorii de Vede, Consiliul Judeţean Tulcea; alte 
instituţii: Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România, Filiala Zonală de Cruce Roşie Târgovişte, 
Filiala Zonală de Cruce Roşie Bacău.

Persoana de contact:  Q

Stela Petrescu
Directorul general
al Unităţii de Management a Proiectului
E-mail: stela.petrescu@mdlpl.ro

Programul	de	intervenţii	în	primă	urgenţă	la	construcţii	vulnerabile	şi	care	prezintă	pericol	public6.5.c.
obiectivul programului
Programul vizează înlăturarea pericolului de prăbuşire 
a unor elemente la construcţii de importanţă 
deosebită, care adăpostesc valori artistice/istorice, 
nominalizate în Lista monumentelor istorice, 
actualizată, aprobată prin Ordinul nr. 2314/2004 al 
ministrului culturii şi cultelor, clădiri din domeniul 
ocrotirii sănătăţii, şcoli, clădiri care adăpostesc 
aglomeraţii de persoane, clădiri care adăpostesc 
valori ştiinţifice deosebite, precum şi limitarea 
efectelor alunecărilor de teren asupra comunităţilor 
urbane.

Buget total program
Fondurile sunt alocate anual din veniturile proprii 
MDLPL constituite în baza prevederilor art. 40,  
alin. 1, lit b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcţii, modificată prin Legea nr. 567/2002.

Durata şi etapele de derulare
Programul a început în 2004 şi continuă prin programe 
anuale.

Eligibilitate 
Beneficiarii direcţi ai acestui program sunt 
proprietarii/administratorii clădirilor publice, 
iar beneficiarii indirecţi sunt autorităţile publice 
locale în a căror responsabilitate intră gestionarea 
situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi 
naturale (cutremure, alunecări de teren, inundaţii).

Includerea obiectivelor în Programele anuale de 
acţiuni se efectuează pe baza priorităţilor stabilite 
de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, avizate de către comitetele 
judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv de 
către Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii 
de Urgenţă.

Persoana de contact Q

Clara Stama
consilier 
E-mail: Clara.Stama@mdlpl.ro 
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obiectivul programului
Scopul programului este de a pune în evidenţă, 
din perspectivă teritorială integrată, modalităţile 
de valorificare a potenţialului naţional în vederea 
recuperării decalajelor de dezvoltare şi a stimulării 
dezvoltării echilibrate a României, pe de o parte, şi 
de afirmare şi consolidare a rolului României ca stat 
membru al Uniunii Europene şi de actor activ în zona 
Europei Centrale şi de Est, pe de altă parte. 

De asemenea, este vizată asigurarea transparenţei, 
la nivel teritorial, a impactului investiţional în raport 
cu problemele şi potenţialul teritorial. 

Obiectivele strategice majore ale dezvoltării 
teritoriale, stabilite prin CSDTR 2007–2030, sunt:

Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi • 
coridoarelor de dezvoltare teritorială; 
Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi • 
urbane;
Afirmarea solidarităţii urban–rural adecvată • 
diferitelor categorii de teritorii;
Consolidarea legăturilor trans-carpatice ca suport • 
al dezvoltării regionale;
Valorificarea patrimoniului natural şi cultural.• 

Elaborarea CSDTR 2007–2030 se va concretiza în 
următoarele rezultate: 

Asigurarea schemelor directoare de dezvoltare  • 
teritorială integrată ca instrumente de coordonare 
strategică în asigurarea coeziunii sociale, 
economice şi teritoriale;
Alinierea legislaţiei privind planificarea teritorială • 
la exigenţele UE; 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin • 
creşterea calităţii serviciilor de planificare 
teritorială integrată; 
Constituirea sistemelor de baze de date locale şi • 
teritoriale, coerente şi inter-operabile;
Asigurarea instrumentelor de fundamentare • 
tehnică a procesului de luare a deciziilor în 

dezvoltare teritorială (studii, sinteze, scenarii de 
dezvoltare) funcţionale, operaţionale; 
Constituirea parteneriatelor, pe orizontală şi • 
verticală, în vederea abordării intersectoriale 
şi asigurării coeziunii teritoriale, consolidate şi 
funcţionale;
Pachete de proiecte strategice de interes naţional • 
aferente celor 5 obiective strategice ale CSDTR 
2007–2030, care să fundamenteze orientarea 
utilizării investiţiilor publice.

Buget total program
Valoarea estimativă a cheltuielilor necesare pentru 
susţinerea financiară a programului pentru perioada 
2008–2011 este de 150.480.000 RON.

2008 - 44.550 000 RON• 
2009 - 29.370.000 RON• 
2010 - 24.420.000 RON• 
2011 - 52.140.000 RON• 

Perioada şi etapele de derulare
Programul se realizează în prezent pe baza unui 
plan de activităţi privind instituţionalizarea şi 
crearea instrumentelor de implementare ale  

Elaborarea	şi	operaţionalizarea	Conceptului	strategic	de	dezvoltare	teritorială	a	României	
2007-2030	şi	integrare	în	structurile	teritoriale	ale	Uniunii	Europene	(CSDTR	2007-2030)7.1.
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obiectivul programului
Prin acest program, MDLPL pune la dispoziţia 
autorităţilor judeţene un foarte necesar instrument 
de gestiune a riscurilor naturale. Hărţile pilot au rol 
de model pentru autorităţile administraţiei publice/
specialişti în domeniu şi de conştientizare a unor 
actori naţionali, judeţeni şi locali în procesul de 
pregătire, elaborare, avizare şi aprobare a hărţilor 
de risc natural, în conformitate cu prevederile  
Legii 575/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional.

Buget total program
Elaborarea/actualizarea planurilor generale urba-
nistice se realizează cu finanţare de la bugetul de 
stat, prin M.D.L.P.L., şi prin contribuţia consiliilor 
locale. Sumele prevăzute în bugetul de stat MDLPL 
pentru program pe anii 2007-2010 sunt:

Buget 2007 - 1.000 000 RON• 
Buget 2008 - 3.800 000 RON• 
Buget 2009 - 4.100 000 RON• 
Buget 2010 - 4.200 000 RON• 

Perioada şi etapele de derulare
Programul de elaborare a hărţilor de risc este 
un program naţional eşalonat pe 6 ani şi în 
desfăşurare. 

Programul	privind	elaborarea	hărţilor	de	risc,	în	conformitate	cu	HG	932/2007,	
publicată	în	M.Of.	nr.	596/29.08.20077.2.

Eligibilitate
Hărţile de risc reprezintă instrumentul de lucru 
al administraţiei publice locale, pentru zonele 
identificate prin planurile de amenajare a teritoriului 
şi urbanism, ca având un potenţial ridicat de risc 
natural pentru cutremure şi alunecări de teren. 

Documentele necesare
În limita alocaţiilor bugetare aprobate prin Legea 
bugetului de stat, compartimentele de specialitate 
din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, 
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
întocmesc decontul justificativ şi îl transmit 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. MDLPL solicită Ministerului Economiei 
şi Finanţelor deschiderea de credite şi virează 
sumele consiliilor judeţene, sau Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, la 
trezorerii. 

Contact
Alexandru ANTAL  Q

Şef serviciu 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Telefon/Fax: 0372.114.516
E-mail: alexandru.antal@mdlpl.ro

CSDTR 2007–2030: elaborarea strategiei polilor de 
dezvoltare, constituirea parteneriatelor naţionale, 
actualizarea legislaţiei în planificare integrată, 
constituirea sistemului de baze de date locale 
şi teritoriale, programul naţional de instruire în 
domeniul planificării teritoriale.

Eligibilitate
Beneficiarii acestui program sunt: autorităţi publice 
centrale sau locale, instituţii publice/private 

centrale/locale (institute de cercetare, universităţi, 
ONG - uri), unităţile administrativ-teritoriale etc.

Contact
Mihaela Vrabete  Q

Direcţia Generală Strategii, Politici Publice

Strada Dinicu Golescu nr. 38, 050741, Sector I, 
Bucureşti
Telefon/Fax: 0372.114.520
E-mail: mihaela.vrabete@mdlpl.ro 
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obiectivul programului
Programul de elaborare/reactualizare a planu-
rilor generale de urbanism a localităţilor şi a 
regulamentelor locale de urbanism se derulează 
conform HG nr. 855/2001 şi vizează stabilirea de 
reglementări specifice la standarde europene, în 
vederea eliberării autorizaţiilor de construire şi 
stabilirii premizelor de dezvoltare economică, socială 
şi culturală a localităţilor.

Buget total program
Elaborarea/actualizarea planurilor generale urba-
nistice se realizează cu finanţare de la bugetul de 
stat, prin MDLPL, şi prin contribuţia consiliilor locale. 
Sumele prevăzute în bugetul de stat MDLPL pentru 
acest program în perioada 2007-2010 sunt:

Buget 2007 - 2.800.000 RON• 
Buget 2008 - 4.000.000 RON• 
Buget 2009 - 4.400.000 RON• 
Buget 2010 - 4.400.000 RON• 

Perioada şi etapele de derulare:
Programul sprijină autorităţile locale, este naţional 
şi  permanent.

Planurile urbanistice generale au un termen de 
valabilitate de 5-10 ani. Dacă s-au produs efecte 
cu impact puternic asupra dezvoltării localităţii 
(modificarea limitei administrativ-teritoriale, de-
zastre naturale, prevederea unor noi obiective de 
interes naţional - autostrăzi, căi ferate, obiective de 
utilitate publică cu impact major etc), actualizarea 
se poate face înainte de expirarea termenului.

Eligibilitate
Beneficiază de acest program autorităţi publice 
centrale, autorităţi publice locale, în funcţie de 
oportunitatea întocmirii/actualizării planului de 
urbanism general.

Programul	privind	elaborarea/reactualizarea	planurilor	de	urbanism	general	a	localităţilor	 
şi	a	regulamentelor	locale	de	urbanism,	în	conformitate	cu	HG	nr.	855/20017.3.

Documentele necesare  
În limita alocaţiilor bugetare aprobate prin Legea 
bugetului de stat, compartimentele de specialitate 
din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, 
respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
întocmesc decontul justificativ şi îl transmit 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. MDLPL solicită Ministerului Economiei 
şi Finanţelor deschiderea de credite şi virează 
sumele consiliilor judeţene sau Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, la 
trezorerii.

Contact
Gabriela Rîncu  Q

Expert evaluare-examinare 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială

Telefon/Fax: 0372.114.525
E-mail: gabriela.rincu@mdlpl.ro
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obiectivele programului
Proiectul “O Românie Frumoasă” este compus dintr-o 
serie de subproiecte de reabilitare, consolidare, 
restaurare şi revitalizare urbanã. Implementarea 
acestora va conduce la dezvoltarea economică şi 
socială a unor sectoare ce vor contribui la consolidarea 
poziţiei României în Uniunea Europeană (dezvoltarea 
urbană durabilă, conservarea şi dezvoltarea culturii, 
crearea de locuri de muncă pentru grupurile sociale 
defavorizate prin pregătire tehnică şi profesională).  

Buget total program
Elaborarea/actualizarea planurilor generale urba-
nistice se realizează cu finanţare de la bugetul de 
stat, prin MDLPL şi prin contribuţia consiliilor locale. 
Sumele prevăzute în bugetul de stat MDLPL pentru 
acest program pentru anii 2007-2010 sunt:

Buget 2007 -    600.000 RON• 
Buget 2008 - 1.020.000 RON• 

Programul	„O	Românie	frumoasă”,	în	conformitate	cu	HG	897/2007,	pentru	aprobarea		
Memorandumului	de	înţelegere	şi	a	Acordului	de	co-finanţare	privind	implementarea	
proiectului,	semnat	între	MDLPL	şi	PNUD,	pe	16	mai	2007,	la	Bucureşti7.4.

Perioada şi etapele de derulare
Programul „O Românie frumoasă” se derulează în 
perioada 2007-2008

Eligibilitate
Deoarece conservarea zonelor istorice urbane este o 
prioritate naţională, MDLPL şi PNUD colaborează la 
implementarea componentei urbane a programului 
“O Românie Frumoasă” în zece oraşe (Alba Iulia, 
Baia Mare, Bistriţa, Brăila, Craiova, Miercurea-Ciuc, 
Sibiu, Sighişoara, Sulina şi Târgovişte).

Contact
Cristina HERŢIA  Q

Consilier superior 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială

Telefon/Fax: 0372.114.525
E-mail: cristina.hertia@mdlpl.ro
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obiectivele programului
În conformitate cu prevederile „Convenţiei pentru 
protecţia patrimoniului mondial şi cultural” şi, 
ca urmare a adoptării Legii nr. 564/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor 
istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial, a fost instituit un sistem complex de 
protejare şi gestiune a acestor situri. Parte din acest 
sistem de protejare şi gestiune a siturilor, programul 
pune la dispoziţia autorităţilor judeţene şi locale, 
instrumentele esenţialele necesare în vederea 
gestionării corecte a monumentelor şi a teritoriului 
din zona de protecţie.

Buget total program
Elaborarea/actualizarea planurilor generale urba-
nistice se realizează cu finanţare de la bugetul de 
stat, prin MDLPL, şi prin contribuţia consiliilor locale. 
Sumele prevăzute în bugetul de stat MDLPL pentru 
acest program pentru anii 2007-2010 sunt:

Buget 2007 -    420.000 RON• 
Buget 2008 -    800.000 RON• 
Buget 2009 - 1.100.000 RON• 
Buget 2010 - 1• .200.000 RON

Perioada şi etapele de derulare
Programul este naţional şi permanent.

Documente necesare
Manifestarea interesului autorităţii locale pentru 
întocmirea documentaţiei de amenajare a teritoriului 
şi urbanism. În conformitate cu programul întocmit 
de către MDLPL, autorităţile locale se angajează 
să susţină din punct de vedere logistic realizarea 
planurilor.

Programul	privind	elaborarea	documentaţiilor	de	amenajarea	teritoriului	şi	urbanism	 
pentru	zonele	care	cuprind	monumente	istorice	înscrise	în	lista	patrimoniului	mondial7.5.

Contact
Teofil Ghercă  Q

Şef serviciu 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială

Telefon/Fax: 0372.114.525
E-mail: teofil.gherca@mdlpl.ro
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obiectivele programului
Programul urmăreşte coordonarea, organizarea şi 
extinderea sistemului informaţional la nivel 
naţional, ca sistem integrat şi compatibil, în vederea  
inventarierii din punct de vedere tehnic a tuturor 
bunurilor imobile (terenuri şi/sau construcţii) şi a 
reţelelor edilitare, de pe raza intravilanului fiecărei 
localităţi. 

Astfel, se urmăreşte realizarea unei evidenţe 
cadastrale specifice, sistematice, a fondului  
imobiliar şi a reţelelor edilitare, care sprijină 
elaborarea şi aplicarea unor politici publice de 
dezvoltare şi modernizare a localităţilor, conducând 
la creşterea capacităţii instituţionale, la dezvoltarea 
pieţei imobiliare, la aplicarea unui sistem corect şi 
operaţional de taxe şi impozite pentru terenuri şi 
construcţii şi la crearea unei infrastructuri de date 
spaţiale, utilizabile într-un context transfrontalier, 
la nivelul statelor membre UE.

Buget total program
Programul este finanţat de la bugetul de stat, prin 
bugetul MDLPL. Sumele prevăzute de la bugetul de 
stat pentru anii 2007-2010 sunt:

Buget 2007 -   8.500.000 RON• 
Buget 2008 - 12.000.000 RON• 
Buget 2009 - 18.000.000 RON• 
Buget 2010 - 18.000.000 RON• 

Perioadele şi etapele de derulare
Programul are un caracter permanent, fiind planificat 
să inventarieze toate localităţile urbane şi rurale, 
respectiv 267 oraşe şi municipii, cu o suprafaţă de 
cca 220.000 ha şi 13.456 localităţi rurale, totalizând 
o suprafaţă de cca 1.300.000 ha.

Programul	privind	realizarea	sistemului	informaţional	specific	domeniului	imobiliar-edilitar	
şi	băncilor	de	date	urbane,	în	conformitate	cu	Legea	cadastrului	şi	publicităţii	imobiliare, 
nr.	7/1996,	republicată	şi	HG	nr.	521/1997,	modificată	şi	completată	cu	HG	nr.	818/20067.6.

Eligibilitate
Sistemul informaţional contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii urbane şi rurale, sprijină reforma 
administraţiei publice locale prin implementarea 
unui management eficient al informaţiei, prin 
furnizarea în format digital a planurilor cadastrale 
ale localităţilor, precum şi prin constituirea băncilor 
de date urbane.

Documentele necesare
Documentele necesare finanţării sunt deconturile 
justificative privind fundamentarea necesarului 
de alocaţii bugetare în aplicarea prevederilor  
art. 67 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată şi a HG nr. 521/1997 
modificată şi completată cu HG nr. 818/2006.

Contact
Georgeta Victoria Golovca  Q

Consilier 
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială

Telefon: 0372.114.504
Fax: 0372.114.563
E-mail: victoria.golovca@mdlpl.ro
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obiectivele programului
Pornind de la necesităţile şi experienţa acumulată în 
rezolvarea problemelor urbane, proiectul Reţeaua 
europeană de cunoştinţe în domeniul urbanismului 
(European Urban Knowledge Network) – EUKN - a 
fost demarat în 2004 având ca obiectiv facilitarea 
schimbului de cunoştinţe, susţinerea factorilor 
de decizie politici şi a practicienilor europeni, 
dezvoltarea unor politici urbane eficiente şi 
promovarea dezvoltării urbane durabile a oraşelor 
europene.

Buget total program
Programul este finanţat de cele 15 ţări participante.  

Perioada şi etapele de derulare
2007-2010.

Descriere
Membrii EUKN sunt 15 state membre UE (Belgia, 
Cipru, Germania, Danemarca, Spania, Finlanda, 
Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda, 
Polonia, Portugalia şi Marea Britanie) prin Direcţiile 
responsabile cu Urbanismul din ministerele de 
resort.

Programul	Reţeaua	europeană	de	cunoştinţe	în	domeniul	urbanismului	7.7.
Aceste ministere au desemnat câte un Punct Naţional 
de Contact responsabil cu coordonarea la nivel  
naţional a factorilor implicaţi/interesaţi de 
problematica urbană, diseminarea cunoştinţelor 
europene în domeniul urban şi colectarea 
cunoştinţelor relevante la nivel naţional.

Secretariatul EUKN, aflat în sediul Institutului Nicis 
din Haga, Olanda, este responsabil cu administrarea 
zilnică a reţelei. Un Comitet de conducere, format 
din statele membre participante, răspunde de 
deciziile strategice privind EUKN. La nivel naţional, 
o structură de administrare a EUKN răspunde de 
selecţia şi validarea cunoştinţelor relevante care vor 
fi incluse în portal şi de identificarea necesităţilor 
privind cunoştinţele din domeniul urban.

Persoanele şi instituţiile interesate de problematica 
urbanismului pot consulta biblioteca virtuală creată 
şi gestionată de EUKN la adresa www.eukn.org

Eligibilitate
Prin EUKN nu se alocă fonduri la nivel naţional.

Contact
Erika Popliceanu     Q

Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială
Telefon: 0372.114.577
E-mail: erika.popliceanu@mdlpl.ro
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