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Compania Avangarde PR Agency a militat constant, prin acţiunile pe care le-a organizat în ultimii ani, atât pentru respectarea
dreptului fundamental la informare al cetăţeanului, pentru
instituţionalizarea principiului transparenţei în funcţionarea autorităţilor publice de la toate nivelurile, cât şi pentru intensificarea absorbţiei fondurilor structurale care pot schimba
înfăţişarea României, aducând-o în rândul ţărilor europene
civilizate.
Prin caravanele de popularizare a fondurilor structurale, pe care
le-am organizat anul trecut, cu sprijinul Camerei de Comerţ a
României şi al agenţiilor de dezvoltare regională am dorit, de
pildă, să pledăm în mod responsabil pentru absorbţia neîntârziată banilor europeni care ar putea susţine dezvoltarea
socio-economică postaderare şi să-i aducem la masa perfectării unor colaborări pe oamenii de afaceri din toate regiunile
ţării. Campania noastră de informare s-a concentrat atât asupra
potenţialilor aplicanţi pentru finanţarea proiectelor din fonduri
structurale, întreprinzători privaţi şi instituţii publice, îndeosebi
din administraţia locală, care ar putea utiliza în mod eficient şi
responsabil fondurile comunitare, cât şi asupra ofertei disponibile de informaţii la acel moment legate de fondurile structurale.

ajung la urechile edililor, pentru a-şi găsi rezolvarea. Ca urmare
a acestei spirale a tăcerii, întreţinută încă în prea multe comunităţi din România, gradul de insatisfacţie populară creşte. Prăpastia creată se poate acoperi doar printr-un flux informaţional
complex, constant, bine structurat şi bidirecţional care să
acopere aspectele economice (îndeosebi turismul), sociale (cu
precădere educaţia, sănătatea) şi culturale din aria deservită de
o primărie. Acest flux informaţional consistent reprezintă una
dintre cheile reuşitei în administraţia locală, o cheie care poate
fi accesată cu un buget modest de timp şi de resurse de către
orice primar profesionist.
Drept urmare, Cartea Primăriilor elaborată de compania Avangarde încearcă să structureze, într-o manieră cât mai coerentă,
o parte din informaţiile deja existente în mod disparat pe
diferite canale de informare, pentru a oferi un acces cât mai
uşor publicului interesat la informaţia de interes local. Le mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au ajutat să obţinem
aceste informaţii, respectiv primăriile, Ministerul Turismului, organismele care se implică în gestionarea programelor operaţionale sectoriale pe mediu, resurse umane şi transporturi,
agenţiilor de dezvoltare regională şi, nu în ultimul rând, oamenilor politici care au apreciat şi au susţinut iniţiativa noastră.

Considerăm că administraţia publică locală din România se află
în acest moment în faţa a numeroase provocări: sfârşitul crizei
financiare - o criză care aproape că a lăsat-o secătuită de
resurse; atragerea fondurilor structurale în beneficiul comunităţilor pe care le deserveşte; profesionalizarea corpului
funcţionăresc; informatizarea comunităţilor şi, nu în ultimul
rând, descentralizarea administrativă. Toate aceste provocări
pot fi depăşite graţie spiritului gospodăresc, inteligenţei creatoare, tenacităţii în atragerea unor fonduri suplimentare pentru proiectele de interes local, colaborării cu mediul de afaceri,
dorinţei de autodepăşire şi autoperfecţionare; graţie unei mai
bune informări şi comunicări intra şi interinstituţionale, unei
comunicări permanente şi mulţumitoare cu cetăţeanul.
Legat de acest ultim aspect, al comunicării, în cadrul acţiunilor
organizate de compania noastră, am constatat că deficitul informaţional cu care se confruntă instituţiile administraţiei
publice locale le îngreunează misiunea, făcându-le vulnerabile
în faţa tuturor acestor provocări şi îndepărtându-le practic de
cetăţean, care ar trebui să fie principalul beneficiar al activităţii
lor. Multe dintre realizările primarilor rămân, practic, necunoscute, multe dintre dorinţele cetăţeanului, fie el întreprinzător,
intelectual, muncitor, agricultor, şomer, elev sau student nu
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EMIL BOC
PRIM-MINISTRU

Cartea Primăriilor din România
este un excelent ghid de
prezentare a României și a
proiectelor de dezvoltare inițiate
și implementate de către administrația locală.
Îmi exprim convingerea că
această carte va contribui la îmbunătățirea comunicării dintre cetățeni și administrație, la intensificarea
cooperării între regiuni prin posibilitatea de a accesa rapid informații la zi
despre fiecare primărie, despre conducătorii locali, dar și despre
potențialul economic și turistic al fiecărui județ.

transporturi, creare de noi locuri de muncă, dezvoltare rurală, educație și
sănătate, mediu.
În calitate de Primar al Municipiului Cluj-Napoca, am dorit creșterea transparenței și eficienței actului administrativ de la nivel local.
Subscriu și astăzi la acest obiectiv prin instituționalizarea participării
structurilor asociative ale autorităților publice locale la actul de guvernare, inclusiv prin participarea reprezentanților acestora, în calitate
de invitați, la ședințele de Guvern.
Vreau să le mulțumesc editorilor pentru prilejul oferit de a prefața această
lucrare valoroasă și să urez mult succes tuturor celor care lucrează în administrația locală, dar și cărții de față, care le este dedicată.

Dezvoltarea regională echilibrată este o prioritate pentru Guvernul pe
care îl conduc. De aceea, acordăm cea mai mare importanță și un sprijin
constant și substanțial proiectelor publice de investiții în infrastructură și

MIRCEA GEOANĂ
PREȘEDINTE PSD

Cartea Primăriilor din România reprezintă o binevenită iniţiativă menită
să dea consistenţă unei zone editoriale neglijate până acum. Este vorba
despre lucrările ce cuprind datele esenţiale despre localităţi, creionând
astfel, în câteva pagini un profil social şi economic relevant şi util în acelaşi timp. Valoarea economică, turistică şi culturală a informaţiilor cuprinse
în Cartea Primăriilor din România este incontestabilă şi va trezi un interes
major, atât la nivelul unor categorii specializate, din mediul de afaceri sau
din zona administraţiei, cât şi la nivelul oamenilor obişnuiţi.
Astfel de lucrări sunt un pas înainte către transparenţă şi modernizarea
instituţiilor din România, iar clasa politică şi instituţiile statului sunt
primele interesate de un dialog amplu şi constructiv cu opinia publică.
Procesul de modernizarea a instituţiilor din administraţia românească trebuie să cuprindă astfel de etape, ale transparenţei şi ale deschiderii în relaţia cu cetăţenii şi cu partenerii din mediul privat. De aceea, un mare
câştig al acestei iniţiative este identificarea precisă a zonei de interferenţă
dintre cetăţeni şi administraţie şi consolidarea unui tip de relaţie pe care
se sprijină orice democraţie veritabilă.
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roade dacă nu vom găsi acea relaţie optimă între cetăţeni şi administraţie. Iar la baza relaţiei
între cei care plătesc taxe şi cei
care se ocupă de administrarea acestora trebuie să fie încrederea reciprocă.
Încrederea se clădeşte prin informaţie şi prin informare. Cartea Primăriilor
din România este un pas înainte pe calea încrederii şi un pas înainte spre
modernizare. O lucrare cum este cea de faţă necesită multă muncă, multă
pasiune şi în special mult curaj. Dar rezultatul este pe măsură: o mai bună
cunoaştere atât a administraţiei publice locale, cât şi a României în
general. Îmi exprim speranţa că această primă ediţie va fi continuată, extinsă şi reluată în viitor, iar Cartea primăriilor va deveni o tradiţie extrem
de utilă şi valoroasă pentru cetăţeni şi pentru cei care slujesc în administraţia publică românească.

Reforma statului şi reforma instituţiilor trebuie să pornească de la baza
piramidei administrative. Participarea la viaţa comunităţii şi responsabilizarea cetăţenilor prin implicarea acestora în luarea deciziilor sunt primii
paşi pe calea reformei. Nici descentralizarea nu va schimba România, nici
autonomia locală nu va funcţiona, nici modelele importate nu vor da
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MARKÓ BÉLA
PREŞEDINTE UDMR
Vă felicit pentru publicarea unei
astfel de lucrări, care din punctul
meu de vedere va constitui un
ajutor real în munca de zi cu zi a
autorităţilor locale.
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Consider că politicul trebuie să acorde sprijin oricăror iniţiative menite a
contribui la buna funcţionare a autorităţilor locale, la dezvoltarea comunităţilor locale.
Încă de la constituirea ei, UDMR a fost unul din cei mai aprigi şi devotaţi
susţinători ai extinderii atribuţiilor administraţiilor locale, ai realizării unei
descentralizări profunde, considerând că acesta este drumul pe care
România trebuie să-l urmeze. Prin activitatea noastră guvernamentală, şi
la fel şi acum, am urmărit o lărgire considerabilă a competenţelor adminitraţiilor locale, pentru ca deciziile referitoare la comunităţile locale
să nu fie luate în centru, ci acolo, la faţa locului, de comunitatea însăşi, prin
reprezentanţii aleşi prin vot direct în administraţie.

subordinea administraţiilor judeţene sau locale, în aşa fel ca administraţiile locale să primească fonduri cât mai mari din bugetul de stat pentru a asigura buna funcţionare a acestora.
Am convingerea că accelerarea procesului de descentralizare va fi de importanţă decisivă în privinţa dezvoltării României şi a alinierii la Uniunea
Europeană.
Întotdeauna am declarat că interesul comunităţii maghiare din România
coincide cu interesul majorităţii române, iar în cazul consolidării puterii
administraţiilor locale şi a înfăptuirii descentralizării este la fel: şi astăzi,
politica UDMR oferă soluţii viabile şi actuale nu numai pentru problemele
comunităţii maghiare, ci pentru întreaga societate românească.
Milităm pentru o autonomie locală reală în cazul tuturor unităţilor administrativ teritoriale şi pentru autonomii speciale în cazul unor zone cu
nevoi speciale.
Încă o dată vă felicit pentru iniţiativa dumneavoastră, şi am nădejdea că
publicaţia va fi folosită de cât mai mulţi reprezentanţi ai administraţiilor
locale.

În această privinţă obiectivul principal al UDMR a fost şi este trecerea instituţiilor de stat deconcentrate aflate încă sub controlul guvernului, în

BOGDAN IULIU HOSSU
PREȘEDINTE CNS “CARTEL ALFA”

"Administrația locală a fost, este și va rămâne oriunde linia întâi în bătălia
pentru satisfacerea nevoilor cetățenilor ("enoriașilor"). Prin aderarea
României la Uniunea Europeană, instituția Primăriei a devenit o instituție
ale cărei competențe și responsabilități cresc continuu. Evident că transferarea mai multor servicii de utilitate publică - precum apă-canal,
colectarea resturilor menajere, distribuția energiei electrice sau a gazului, la care se adaugă noi responsabilități precum învățământul sau sănătatea - înseamnă competențe și responsabilități noi față de cetățeni.
Înseamnă, în același timp, și noi necesități, cunoașterea priorităților
cetățenilor, asigurarea de noi resurse și mecanisme de distribuție a
resurselor financiare bazate și pe solidaritate socială, prin intermediul consiliului județean. Evident că trebuie să existe mecanisme clare, care ar trebui să fie rupte de dependența politicului, dacă dorim ca interesul
cetățeanului, respectul față de acesta, să primeze. Numai astfel s-ar transmite către cetățeni ideea responsabilizării lor pentru viitoarele scrutine
electorale și ar spori interesul atât față de persoana care candidează pentru a deveni primar, cât și față de persoanele care vor ocupa locurile de
consilieri. Condiția este ca toți aleșii să nu uite că au fost desemnați de
către cetățeni pentru a servi interesul colectiv. Aceasta se poate face numai
prin transparență și dialog.

Însă aleșii nu pot transpune în
fapt cele decise fără un corp de
personal, funcționari publici sau
personal contractual, profesionist, responsabil, dedicat activităților instituției. Cerințe care nu se pot realiza decât prin competențe bine definite,
dar motivate adecvat. Investițiile în personal pentru formarea
profesională continuă, dar și salarizarea adecvată sunt, astăzi, ambele,
departe de așteptările tuturor.
Reforma care este în discuție astăzi, atât în salarizare, cât și în structura
de personal, necesită transparență, implicarea structurilor direct interesate și dezbaterea publică de care se pare că nu suntem în stare. Fără acestea însă nu vom putea obține ceea ce ne dorim. Soluția este ca prin
activitatea sindicatelor, a organizațiilor primăriilor orașelor și comunelor,
prin activitatea organizației municipiilor, pe baza unui dialog social
deschis între toate aceste structuri să se ajungă, printr-un efort comun, la
rezultatul scontat. Trebuie să dorim să punem în practică acest lucru. Trebuie să înțelegem cu toții că cetățeanul este cel pe care îl deservim. Tot
ceea ce se face este pentru el".
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ELENA UDREA
MINISTRUL TURISMULUI
Apreciez inițiativa editării Cărții
Primăriilor și am sprijinit acest
proiect deoarece valorificarea
potențialului turistic natural și cultural al localităților este determinant
pentru dezvoltarea acestora.
În ziua de astăzi, fiecare ţară, fiecare regiune şi fiecare oraş concurează cu
alte ţări, regiuni sau oraşe de pe planetă pentru clienţi, pentru turişti, pentru afaceri, pentru oameni talentaţi, pentru investiţii, pentru atenţie şi
pentru respect. De performanţele pe care le înregistrăm în această competiţie acerbă depinde dezvoltarea României şi a localităţilor ei şi, în ultimă instanţă, bunăstarea fiecărui cetățean.
Comunităţile caută continuu modalităţi de creştere a nivelului de trai, iar
turismul este, din perspectiva actualului Guvern, o cale prin care se poate
atinge acest scop. Ca orice altă afacere sau industrie, şi turismul are însă
nevoie de sprijinul moral şi financiar al Guvernului şi al întregii comunităţi.
Daca este vorba de sprijinul Guvernului, pot să detaliez cateva dintre măsurile pe care le-am întreprins deja.
În primul rând, Ministerului Turismului i-a fost alocată o sumă consistentă
pentru investiţii în infrastructura din turism, o sumă de aproximativ 70 de
milioane de Euro. Banii au început deja să ajungă, pe bază de proiecte, la
administraţiile publice locale. Am fundamentat această solicitare pe baza
unor proiecte mai vechi ale edililor locali, a căror finanţare fusese aprobată printr-o hotărâre de guvern în 2007. Sunt unele lucruri pe care le
putem face anul acesta, altele pe care le gândim încă de acum pentru anii
următori.

O altă direcție importantă a eforturilor guvernamentale în domeniul turismului este aceea de promovare. Pe cel mai vizionat canal pan european
de sport, Eurosport, și pe cel mai mare canal internațional de știri, CNN, se
derulează în prezent o campanie care și-a propus să readucă țara noastră
în atenția turiștilor străini, iar rezultatele campaniei încep deja să se vadă.
În același timp, pe plan intern, îi încurajăm pe români să își petreacă vacanțele în țară, vârfurile campaniei fiind concentrate în acest an pe oferte
turistice de petrecere a sărbătorilor creștine în zone tradiționale, cum ar
fi Bucovina de Paște sau Maramureșul de Craciun.
Nu în ultimul rând, începând din acest an, turiștii români își pot petrece vacanțele în țara lor cu ajutorul tichetelor de vacanță. O cotă parte din
valoarea acestor tichete ajunge în bugetul comunităților locale. Ne aşteptăm şi la crearea de noi locuri de muncă în turism, care ar putea absorbi
forţă de muncă disponibilizată în această perioadă de criză din alte sectoare economice. Mizăm şi pe faptul că o parte din valoarea tichetelor va
fi reinvestită de către operatorii privaţi în creşterea calităţii serviciilor
turistice.
Toate măsurile guvernamentale de dezvoltare a turismului sunt, până la
urmă, măsuri care vin în sprijinul administrațiilor publice locale. Turismul
ajută comunitatea să fie mai atractivă şi mai prosperă. Mai atractivă
deoarece este asemenea unui magnet pentru vizitatori şi mai prosperă
deoarece aceşti turiști cheltuiesc bani. Turiștii care se simt bine într-o
anumită comunitate sunt dispuşi să cheltuiască bani, să recomande prietenilor acel loc şi să se întoarcă înapoi. Formula de succes este următoarea: faceţi-i pe turiști să se oprească, să stea o vreme în localitatea
dumneavoastră, să vă recomande prietenilor şi să se întoarcă.
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GHEORGHE NAGHIU
PREŞEDINTE CONFEDERAŢIA PATRONATUL ROMÂN

Confederaţia Patronatul Român este o structură reprezentativă la nivel
naţional şi pe 24 de ramuri ale economiei. Principalele noastre obiective sunt
stabilirea cadrului relaţiilor de muncă şi participarea la politica socială, prin
conducerea performantă a afacerilor. Confederaţia Patronatul Român a fost
dintotdeauna un susţinător consecvent al descentralizării administrative.
Credem că extinderea atribuţiilor tuturor unităţilor administrativ teritoriale
va putea genera o autonomie locală reală. În contextul descentralizării,
acordând servicii de consiliere pe linia muncii şi reuşind să acopere o arie
largă de problematici - de la subiecte de interes colectiv şi interpretări ale
legilor şi până la oferirea de soluţii la problemele de ramură - , Confederaţia
Patronatului Român poate deveni un partener important al administraţiilor
locale şi mai ales al primarilor.
Confederaţia Patronatul Român şi-a asumat rolul de a identifica proiectele
şi sursele de finanţare pentru întreprinzători în vederea consilierii şi susţinerii
celor interesaţi în dezvoltarea propriilor afaceri. Acest lucru îl putem face şi
pentru primării. Patronatul Român are forţa necesară, chiar în condiţiile ac-

tualei crize economice, ca prin specialiştii săi, provenind din toate
domeniile de activitate, să acopere
toată plaja problematicilor care fac
obiectul programelor care se aplică
sau se impun a fi implementate în
perioada actuală în România. Mai
mult, scopul nostru este ca derularea tuturor proiectelor de dezvoltare să se
facă într-un mediu de afaceri sigur, prin parteneriate concrete şi de lungă durată. În acest sens, putem oferi consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti
sau comunale posibilitatea de a implementa programe complexe finanţate
de Uniunea Europeană. Ştim cu toţii că administraţia locală are o lipsă acută
de personal specializat, profesionist - şi, de ce nu, responsabil - , care să poată
absorbi prin proiecte aceste resurse financiare comunitare. Patronatul
Român, împreună cu consiliile judeţene şi cu primarii localităţilor în mod
deosebit, ar putea să monitorizeze, dacă-şi va propune, toate proiectele
realizate în ultimii 10 de ani, pentru fiecare domeniu important şi pentru
continuare in pagina următoare
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toate regiunile de dezvoltare. Această monitorizare va urmări, pe de o parte,
problemele rezolvate sau în curs de rezolvare, pentru cunoaşterea acestora,
iar pe de altă parte, va evita suprapunerile de programe. Mai precis, va fi evitată finanţarea unor programe care au mai fost realizate în timp, dar sub alte
nume.
Confederaţia Patronatul Român porneşte de la premisa că, prin aderarea
României la UE, atribuţiile primăriilor s-au extins şi vor creşte în continuare.
Noi credem că printr-o cooperare continuă, directă, concretă şi diversificată
cu primăriile putem asigura implementarea unui sistem informatic şi informaţional pentru popularizarea cerinţelor şi standardelor europene. Aceste
informaţii vor ajuta atât firmele româneşti din domeniile producţiei şi serviciilor, cât şi autorităţile administraţiei publice locale. Centrele noastre de

afaceri pot fi şi centre ale instituţiilor administraţiei locale. În cadrul acestui
mecanism de cooperare, în toate regiunile de dezvoltare se pot dezvolta
structuri patronale, se pot constitui centrele de consultanţă despre care vorbeam, utile şi firmelor, şi primăriilor. Mai departe, cu sprijinul consiliilor
judeţene, în aceste centre se poate facilita accesul la informaţiile referitoare
la finanţările acordate prin programele comunităţii europene şi ale Guvernului României. Într-un cuvânt, cooperarea dintre Confederaţia Patronatului
Român şi tot ceea ce reprezintă administraţia locală din România poate deveni în curând singura cale de ieşire din criza în care ne zbatem. Este o soluţie
cu şanse de reuşită imediate.

GHEORGHE NAGHIU
PREŞEDINTE CONFEDERAŢIA PATRONATUL ROMÂN

ADRBI în contextul dezvoltării durabile
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Dan Nicula
Director General ADRBI

Agenția pentru Dezvoltare Regională BucureștiIlfov- ADRBI- este o instituție neguvernamentală,
non profit și de utilitate publică, care funcționează
în baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România. Începând cu anul 1999, de
când și-a început activitatea și până în prezent
ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltării socio-economice a regiunii București-Ilfov.
În prezent, în calitate de Organism Intermediar,
ADRBI implementează în regiunea Bucureşti-Ilfov
Regio-Programul Operațional Regional 2007-2013,
în conformitate cu Acordul Cadru privind delegarea
atribuţiilor de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței în calitate de Autoritate de
Management (AM).
Diversitatea domeniilor abordate până în prezent
și implementarea cu succes a unor proiecte bine
definite, derulate prin intermediul ADRBI, cum ar fi
cele prin programul PHARE CES (Coeziune Economică și Socială) - detalii la adresa www.adrbi.ro,
au contribuit la pregătirea aplicanților și a agenției
pentru accesarea și gestionarea eficientă a finanțărilor nerambursabile din Regio-Programul
Operațional Regional 2007-2013.
Având în vedere statutul de regiune capitală, care
dispune atât de resurse umane calificate cât și de
oportunități investiționale, suntem convinși de
potențialul de dezvoltare al regiunii prin atragerea
de finanțare nerambursabilă. Referindu-ne la axele
prioritare din Regio, sumele cele mai mari sunt alocate autorităților locale pentru investiții în dezvoltare urbană și infrastructura locală de transport.
Până la data de 17 august 2009, au fost semnate 36
de contracte de finanțare din Regio. Valoarea totală
a celor 36 de proiecte contractate este de
17.629.173 Euro, din care finanțarea neram-

bursabilă solicitată de beneficiari este de
12.889.800 Euro cifre ce arată că, până la cheltuirea
sumei de peste 370 milioane de Euro alocate Regiunii București-Ilfov, potențialii beneficiari au la dispoziție fonduri pentru a dezvolta mult mai multe
proiecte.
Succesul programului poate fi dat și de implementarea de măsuri coerente de informare și
publicitate, ce pot asigura o bună cunoaștere în
rândul grupurilor țintă, a publicului larg și a mass
media. În vederea unei promovări cât mai eficiente
a oportunităților de finanțare Regio, ADRBI a dezvoltat și site-ul www.regioadrbi.ro, care conține informații de ultimă oră privind stadiul derulării
programului și evenimentele pe care le organizăm
pentru asigurarea unei informari constante și transparente. Pe lângă informarea de masa oferim și informații directe și personalizate, prin intermediul
biroului de informare Regio
(email:helpdesk@adrbi.ro, tel.021 3138099).
Chiar dacă regiunea Bucureşti-Ilfov a cunoscut o
creștere economică permanentă încă de la înființarea sa în anul 1999, în același timp au fost identificate riscuri privind mediul înconjurător,
dezvoltarea infrastructurii și dinamica demografică,
nevoi care necesită continuu atragerea de surse de
finanțare, pentru transformarea regiunii într-o
capitală modernă de stat membru al Uniunii Europene (potrivit datelor furnizate de Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov).
Cel mai mare atu al regiunii București-Ilfov îl
reprezintă statutul de regiune capitală, cu toate
avantajele pe care le implică acest statut, iar ca
amenințare ar putea fi mentionată adâncirea disparităților din regiune între cele 2 unități administrativ teritoriale care o compun, astfel ca
dezvoltarea unei zone metropolitane reglementate
reprezintă o necesitate pentru transformarea regiu-
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nii într-o regiune competitivă pe plan european,
care să funcționeze ca un motor de dezvoltare și
pentru județele învecinate.
Activitatea în domeniul investițional a ADRBI are
drept obiectiv promovarea potențialului regional
de atragere de surse financiare suplimentare.
Pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv a fost
dezvoltată și o Strategie de promovare a
potențialului investițional al regiunii București-Ilfov,
care propune posibilități de promovare a regiunii
în rândul mediului de afaceri. (detalii la secțiunea
Oportunități pe www.adrbi.ro )
În activitatea de până acum, ADRBI a dezvoltat o
rețea de colaborare cu autoritățile locale din
regiune, menită să contribuie la identificarea
nevoilor de investiții la nivel local și la realizarea
unui portofoliu de proiecte eligibile pentru finanțare.
Suntem convinși ca promovând parteneriate locale,
conjugând la momentul oportun interese și resurse
care să răspundă nevoilor de dezvoltare, atât imediate cât și pe termen lung, în permanenta consultare cu autoritățile publice locale și cu mediul de
afaceri, vom reuși să fructificăm permanent oportunitățile de afaceri identificate, atingându-ne
obiectivul de dezvoltare al regiunii București-Ilfov.

Dan Nicula
Director general ADRBI

Material realizat cu sprijinul Departamentului Promovare Regională și Investiții

ROMÂNIA
Regio pentru dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov
Regio-Programul Operaţional Regional 2007-2013
reprezintă instrumentul prin care Uniunea Europeană finanţează proiecte locale şi regionale în
România în perioada 2007-2013. Regio 2007-2013 a
fost lansat în regiunea Bucureşti-Ilfov printr-o conferinta de promovare ce a avut loc în data de 25 octombrie 2007.
Suma disponibilă pentru finanţare în regiunea Bucureşti-Ilfov este de 370,3 milioane de Euro pentru
perioada 2007 – 2013.
Dezvoltarea echilibrată a regiunii Bucureşti-Ilfov cu
ajutorul Regio se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice
în infrastructura locală, politici active de stimulare a
activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării
resurselor locale prin următoarele domenii:
I. Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor – poli urbani de creștere
1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” –subdomeniul centre urbane
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov: 123,24 milioane de Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
1. reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
2. dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
3. reabilitarea infrastructurii sociale.
Pentru primul apel de proiecte care a avut ca dată
limită de depunere 31 martie 2009, au fost depuse
20 de proiecte și 5 PID-uri la sediul ADRBI.
Noutăți și Ghidul solicitantului la adresa:
www.regioadrbi.ro (axa 1)
II. Axa prioritară 2 - îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport
2.1. "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și străzi urbane - inclusiv construcția/
reabilitarea soselelor de centură)”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov: 77,9 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene;
• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane;
• Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor
de centură cu statut de drum judeţean.
Au fost depuse la sediul ADRBI un număr de 14
proiecte:
- 1 proiect respins ca neconform administrativ
- 9 proiecte în evaluare
- 4 contracte de finanțare semnate
Noutăți și Ghidul solicitantului la adresa:
www.regioadrbi.ro (axa2)
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
III. Axa prioritara 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale
3.1. „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 15,38 milioane Euro.
Tipurile de proiecte finanțabile:
• Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
• Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor
Noutați și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 3)
Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pentru acest domeniu.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuna.
3.2. „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 8,82 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finantabile:
• Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor
în care funcţionează centre sociale multifuncţionale;

• Modernizarea şi echiparea clădirilor în care
funcţionează centre sociale rezidenţiale.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 3)
Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pentru acest domeniu.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
3.3 „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor
operaționale pentru intervenții în situații de urgență ”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 8,82 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a
bazelor operaţionale regionale şi judeţene pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa:
www.regioadrbi.ro(axa 3)
Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pentru acest domeniu.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
3.4. „"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și
echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare
profesională continua"
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 25,24 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare
• Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare
• Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor
de Formare Profesională Continuă.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 3)
Au fost depuse 2 proiecte la sediul ADRBI însă acestea au fost respinse la evaluare.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
IV. Axa prioritara 4 - Sprijinirea mediului de afaceri
regional și local
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 24,31 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Crearea/extinderea/modernizarea structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanță regională/locală.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro. (axa 4)
La sediul ADRBI au fost depuse 4 proiecte:
- 3 proiecte respinse
- 1 proiect aflat în faza de evaluare
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante și
neutilizate și pregătirea pentru noi activități
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 20,85 milioane Euro
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa:
www.regioadrbi.ro(axa 4)
Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pentru acest domeniu.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.

• Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi,
moderne pentru activitatea de producţie, prestare
servicii, construcţii a microîntreprinderii;
• Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
• Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor
de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 4)
La primul apel de proiecte au fost depuse 62 de
proiecte la sediul ADRBI:
- 30 proiecte respinse/retrase
- 32 contracte de finanțare semnate
V. Axa prioritara 5 - “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”
5.1 – „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 20,85 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Restaurarea, protecţia şi consecvarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii
conexe;
• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi modernizarea infrastructurii
conexe, cu potenţial turistic important în vederea
introducerii lor în circuite turistice;
• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 5)
Până în prezent nu a fost depus niciun proiect pentru acest domeniu.
Cerere deschisă de proiecte cu depunere
continuna.
5.2 – „Crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a
resurselor naturale cu potențial turistic”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 20,47 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
• Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu
potenţial turistic
• Valorificarea potenţialului turistic montan
• Dezvoltarea turismului balnear
• Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de
agrement, inclusiv a utilităţilor aferente.
Noutăți și Ghidul solicitantului poate fi consultat la
adresa: www.regioadrbi.ro (axa 5)
Până în prezent au fost depuse 2 proiecte:
- 1 proiect respins ca neconform administrativ
- 1 proiect în evaluare
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5.3 - “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică “
1. Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional;
2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice;
3. Crearea Centrelor de Informare şi Promovare
Turistică (CIPT) şi dotarea acestora.
Organismul Intermediar pentru acest domeniu este
Ministerul Turismului, Direcția Gestionare Fonduri
Comunitare pentru Turism www.turism.gov.ro
VI. Axa prioritara 6 – Asistență tehnică
6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi
evaluării Programului Operaţional Regional prin
ADRBI
6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR, proiect PRO REGIO BI (PROmovarea REGIO în Bucureşti-Ilfov)

4.3. – „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”
Alocarea financiară orientativă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov : 17,73 milioane Euro.
Tipuri de proiecte finanțabile:
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ROMÂNIA
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL ÎN REGIUNEA CENTRU
DOMENII MAJORE DE INTERVENȚIE ŞI OPERAŢIUNI ELIGIBILE
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Axa prioritară 1 susţine dezvoltarea polilor de
creştere (în Regiunea Centru – municipiul Braşov), a
polilor de dezvoltare urbană (în Regiunea Centru –
municipiile Sibiu şi Tîrgu Mureş) şi a centrelor urbane (în Regiunea Centru – 25 de municipii şi oraşe
cu peste 10.000 locuitori)
Axa prioritară 2
2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură;
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene;
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane;
Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor
de centură cu statut de drum judeţean şi/ sau
urban.
Axa prioritară 3
3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
• Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
• Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi ambulatorii de specialitate).
3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
• Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea clădirilor pentru centre sociale multifuncţionale;
• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirilor
pentru centre sociale rezidenţiale;
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a

bazelor operaţionale regionale şi judeţene pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă.
3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
• Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare
• Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare;
• Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor
de Formare Profesională Continuă;
Axa prioritara 4
4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală
Crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională/ locală;
4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi în 2 faze:
Faza A) Reabilitarea sitului poluat;
Faza B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi
activităţi
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Dezvoltarea microîntreprinderilor;
Axa prioritara 5
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe
• Restaurarea, protecţia şi consecvarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii
conexe;

• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi modernizarea infrastructurii
conexe, cu potenţial turistic important în vederea
introducerii lor în circuite turistice;
• Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
A. Pentru infrastructura de turism de utilitate
publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de
stat) (solicitanţi A1, A2, A3) Amenajarea obiectivelor
turistice naturale cu potenţial turistic; Valorificarea
potenţialului turistic montan; Dezvoltarea turismului balnear
B.Pentru infrastructura de turism de utilitate
publică – privată (care intră sub incidenţa ajutorului de stat) (solicitanţi B1, B2, B3, B4, B5) Dezvoltarea turismului balnear; Modernizarea şi
extinderea structurilor de cazare precum şi a
utilităţilor conexe; Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilităţilor aferente.
Pentru finanţarea unor Cereri prin toate aceste axe
prioritare ale Programului Operaţional Regional –
REGIO – 2007-2013, pentru beneficiari din
Regiunea Centru, proiectele se depun la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, din
Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei, nr 32D, tel
0258818616, fax 0258818613,
E-mail: office@adrcentru.ro.
Mai multe detalii despre programele derulate de
ADR Centru pentru dezvoltarea Regiunea Centru se
regăsesc pe site-ul www.adrcentru.ro, iar despre
Programul Operaţional Regional, pe site-ul
www.inforegio.ro.

Dezvoltarea durabilă a
Regiunii Centru prin programe cu finanţare europeană
Simion Creţu,
Director General ADR Centru
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru are rolul
de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a
Regiunii Centru prin înlăturarea disparităţilor şi
dezechilibrelor dintre zonele regiunii, în folosul cetăţenilor ei. Înfiinţată prin Legea 151/1998, Agenţia pentru

Dezvoltare Regională Centru funcţionează în temeiul
Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în
România.
Principala activitate a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru constă în promovarea obiectivelor
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generale ale dezvoltării regionale, precum şi în derularea de proiecte şi programe care să ducă la atingerea acestor obiective. De 10 ani, conceptul privind
importanţa regiunilor a prins formă în România, iar
informarea publicului larg în privinţa obiectivelor

ROMÂNIA
specifice ale programului REGIO a devenit o preocupare de mare interes a specialiştilor noştri, pentru a
asigura un grad cât mai bun de absorbţie al fondurilor
structurale. Astfel, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru îşi va dovedi adevărata sa vocaţia
europeană. Pentru a realiza acest obiectiv, ADR Centru derulează, la nivelul Regiunii Centru – formată din
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi
Sibiu – mai multe programe cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice europene.
Cel mai important dintre aceste programe, cu relevanţă regională, în acest moment, este Programul
Operaţional Regional. Regiunii Centru i-au fost alocate, prin Programul Operaţional Regional – REGIO,
483,62 milioane Euro, reprezentând 10,90% din totalul fondurilor derulate prin acest program. Distribuţia fondurilor se realizează prin 6 Axe Prioritare
ale Programului Operaţional Regional.
Pe parcursul anului 2008 şi în primul trimestru al
anului 2009, prin activitatea ADR Centru, au fost
oferite solicitanţilor de finanţări nerambursabile un
număr de 1285 răspunsuri la solicitările de informaţii
privind accesarea fondurilor nerambursabile. Începând cu semestrul I al anului 2008, după avizarea
Planului de Comunicare pentru Programul REGIO,
ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Centru a editat revista “Focus Regio Centru” în 10 ediţii
lunare (iunie 2008 – martie 2009); broşura “Proiecte
Regio Centru” în trei ediţii trimestriale şi două seturi
de trei pliante cuprinzând teme referitoare la implementarea proiectelor finanţate de REGIO. Pe parcursul
anului 2008 şi la începutul acestui an, prin activitatea
de informare au fost distribuite către potenţialii

solicitanţi de finanţări nerambursabile peste 25.000
de materiale informative. În ceea ce priveşte activitatea de promovare a Programului Operaţional Regional, ADR Centru a declanşat o campanie în presa
scrisă şi în mediul audio-vizual regional. Această campanie de promovare prin mass media se va derula şi
pe parcursul anului 2009.
Având în vedere activitatea de informare şi publicitate
realizată, până la data de 11.09.2009 au fost depuse
un număr de 363 de cereri de finanţare la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru
finanţare prin Programul Operaţional Regional. Un
număr de 95 de proiecte au fost contractate până la
data menţionată mai sus şi au fost respinse un număr
de 168 cereri, depuse pe diferite domenii de intervenţie ale celor 5 axe prioritare. Alte 6 proiecte se mai
aflau la data raportării în fază precontractuală urmând a fi contractate în perioada imediat următoare,
iar restul proiectelor se află în diferite stadii de evaluare sau pe lista de rezervă a domeniilor închise.
Valoarea totală a sumelor solicitate ca finanţare
nerambusabilă de către cele 95 proiecte contractate
prin Programul Regio la nivelul Regiunii Centru, este
de peste 108,13 milioane euro. Domeniile destinate finanţării reabilitării drumurilor (DMI 2.1), dezvoltării
obiectivelor turistice de patrimoniu cultural naţional
(DMI 5.1) şi subdomeniul destinat dezvoltării centrelor urbane cu peste 10.000 locuitori au fost suspendate, valoarea sumelor solicitate prin cererile
depuse depăşind suma alocată la nivelul regiunii.

Până la data de 11.09.2009 au mai rămas disponibile
spre finanţare peste 203 milioane euro la nivelul
Regiunii Centru.
Pentru anul 2009, ADR Centru şi-a propus continuarea
tuturor activităţilor de informare şi publicitate pentru
programul REGIO, începute în anul 2008. Vor fi organizate seminarii pentru potenţialii beneficiari ai finanţărilor nerambursabile, seminarii pentru
informarea jurnaliştilor cu tematica REGIO şi
conferinţe regionale. ADR Centru se va preocupa constant pentru implementarea măsurilor de informare şi
publicitate asupra Programului Operaţional Regional,
în aşa fel încât să se asigure atingerea unui procent
cât mai bun de absorbţie a fondurilor nerambursabile
derulate prin acest program, în beneficiul locuitorilor
Regiunii Centru şi pentru dezvoltarea armonioasă a
întregii regiuni de dezvoltare. În paralel, ADR Centru
va derula programe şi proiecte care să asigure atingerea obiectivelor generale ale dezvoltării regionale,
în parteneriat cu organizaţii şi instituţii din Regiunea
Centru, dar şi din alte Regiuni Europene, în vederea
atingerii obiectivelor de dezvoltare socio-economică
din România.
Simion Creţu,
Director General ADR Centru
Material realizat de către Serviciul Relaţii Publice şi
Birou de Informare – ADR Centru

Dezvoltare Regională în Nord-Est-ul României
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Constantin Apostol
Director General ADR Nord-Est
Transformând nevoia în creştere economică
Învecinată la Nord cu Ucraina și la Est cu Republica
Moldova, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est din
România este o zona în care istoria, cultura și
tradiția completează un mediul natural ofertant.
Regiunea are în componenţă 6 județe: Bacău,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. Regiunea
de Dezvoltare Nord-Est este regiunea din Uniunea
Europeană cu cea mai mare creştere economică în
2005. Dacă luăm în considerare şi faptul că
Regiunea a avut cel mai mare grad de absorbție a
fondurilor de pre-aderare în România, se poate concluziona că „nevoia te învaţă”. Acest rezultat nu s-a
datorat doar volumului mare de probleme ce trebuiau soluţionate într-un timp scurt, ci şi efortului
făcut de autorităţile locale de a mobiliza resursele
necesare pentru a pregăti proiecte de dezvoltare
mature şi viabile, în colaborare cu Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est.
Un parteneriat de succes cu sectorul public
Din 1999 Agenţia pentru Dezvoltare Regională a
fost fidelă misiunii sale de a elabora şi promova
strategii, de a atrage resurse, de a identifica şi im-

plementa programe de finanţare în vederea
stimulării creşterii economice durabile, a
parteneriatelor şi spiritului antreprenorial. ADR
Nord-Est este o organizatie neguvernamentala
non-profit, de utilitate publica, şi îndeplineşte rolul
de organ executiv al Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est. În acest context, ADR Nord-Est
a dezvoltat o colaborare fructuoasa cu membrili
Consiliului şi cu alţi reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, dar şi cu serviciile publice descentralizate, care au fost invitate să ne sprijine în dezbaterea publică a strategiilor regionale, în
organizarea unor evenimente majore, dezvoltarea
de parteneriate pe proiecte europene sau activarea
reţelei regionale de comunicare.
Provocarea Fondurilor Structurale
O dată cu rolul de Organism Intermediar pentru implementarea la nivel regional a Programului
Operaţional Regional (REGIO) 2007-2013, Agenţia
a fost pusă în faţa unei duble provocări: de a
asigura condiţii optime pentru atingerea unui grad
ridicat de absorbţie a fondurilor alocate prin Program, dar şi de a menţine şi întări colaborarea cu
stakeholderii regionali, în special din sectorul

public, pentru ca cele 5 axe prioritare şi 12 domenii
de interventie destinate beneficiarilor prin REGIO,
să fie transpuse în proiecte viabile, care să răspundă
nevoilor Regiunii şi să conducă la dezvoltarea
socio-economică a acesteia.
Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional (Regio) 2007-2013 constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial
şi durabile a Regiunilor României, corespunzător
nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale
mediului de afaceri pentru a face din regiunile
României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri
mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a
munci.
Programul Operaţional Regional 2007-2013
este structurat pe 6 axe prioritare, după cum
urmează:
Axa prioritară 1- - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile – potenţiali poli de creştere
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale
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Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului
de afaceri regional şi local;
Axa prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului;
Axa prioritară 6- Asistenţă tehnică;

economică a Regiunii. Interesul crescut al acestor
solicitanţi este demonstrat de ritmul alert al
depunerii de proiecte şi concretizat în 300 de cereri
de finanţare depuse prin REGIO, la începutul lunii
aprilie 2009.

Potenţialii beneficiari ai Programului Operaţional
Regional sunt: autorităţi ale administraţiei publice
locale din Regiunea Nord-Est, furnizori de servicii
sociale, universităţi de stat, instituţii publice formatori de formare profesională continuă, asociaţii de
sprijin a mediului de afaceri, societăţi comerciale
din categoria IMM, unităţi de cult şi ONG-uri ce pot
contribui prin proiectele lor la dezvoltarea socio-

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est are multe nevoi.
Programul Operaţional Regional 2007-2013 oferă
oportunităţi reale (4.4 miliarde Euro alocate, din
care 724 milioane Euro pentru Regiunea Nord-Est),
dar aduce cu sine şi un sistem de lucru riguros, cu
reguli stricte şi termene fixe, fără respectarea cărora
succesul nu poate fi atins. Perioada următoare va fi
un test pentru noi toţi: ADR, sectorul public sau

mediul privat. Suntem încrezători că în acest cadru
instituţional, în 2013 Regiunea Nord-Est va deveni
un loc mai atractiv pentru a trăi, a munci, a investi,
dar şi a petrece timpul liber.
Contact

Planuri optimiste pentru mâine
Nume: Constantin Apostol
Funcție: Director General
Organizația : Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est
Str. Lt. Draghescu, nr. 9, 61025, Piatra Neamț
Tel/Fax: 0040-233-218071
Email: adrnordest@adrnordest.ro
Web: www.adrnordest.ro,
www.inforegionordest.ro

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
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Transilvania de Nord

Claudiu Coșier
Director General ADR Nord-Vest
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest
a fost constituită în conformitate cu Legea
151/1998 prin hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) al
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, ca organism de
utilitate publică, cu personalitate juridică, ce
acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.
Responsabilităţile ce revin ADR Nord-Vest se circumscriu obiectivelor politicii de dezvoltare regională în România, aşa cum sunt ele definite de
Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998) Legea privind dezvoltarea regională în România:
• Diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
• Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la
nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin
valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul
dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;
• Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de
dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene
care promovează dezvoltarea economico-socială şi
instituţională a acestora, în scopul realizării unor
proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.
Cele mai importante domenii de activitate ale
ADR Nord-Vest sunt:
1. Servicii pentru Dezvoltare Regională
• Elaborarea documentelor de planificare regionale
• Monitorizarea implementarii strategiilor de dezvoltare
• Consultanţă pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii regionale
• Gestionarea structurilor parteneriale
• Dezvoltarea şi implementarea de proiecte proprii
ale ADR Nord-Vest care să susţină domeniile de excelenţă
• Realizarea de activităţi şi prezentări pentru pro-

movarea regiunii ca destinaţie de investiţii şi turism
• Managementul relaţiilor/protocoalelor de
cooperare (interinstituţionale, interregionale, reţele
europene)
• Managementul structurilor instituţionale create
prin participarea ADR Nord-Vest
2. Managementul Programelor Regionale
• Participare în implementarea de programe transfrontaliere
• Implementarea programelor Phare
• Implementarea Programelor Guvernamentale
• Implementarea Programului Operaţional Regional
Pentru informaţii privind ADR Nord-Vest:
www.nord-vest.ro
secretariat@nord-vest.ro
tel: 0264 431550, fax: 0264 439222
536,41 milioane Euro pentru Regiunea Nord-Vest
prin Programul Operational Regional (POR) 20072013
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest este organism intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional în Transilvania de Nord.
Oportunităţile de finanţare prin Programul
Operaţional Regional în Transilvanai de Nord sunt:
• Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor-poli urbani de crestere
• Axa prioritară 2 : Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
• Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri regional şi local
• Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Pentru informaţii privind fondurile nerambursabile
prin Programul Operaţional Regional: comunicare@nord-vest.ro
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http://www.nord- vest .ro / gen page .aspx ?pc =prezentareporpos.aspx
Centrul Europe Direct Transilvania de Nord găzduit de ADR Nord-Vest
• Servicii de informare de bază pentru publicul
general asupra afacerilor europene;
• Serviciul de răspuns la întrebări pe orice temă
privind Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile
sale, drepturile cetăţenilor europeni;
• Centrul de Contact Europe Direct, la telefonul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 sau la telefonul local 00 40
264 599544;
• Diseminarea de informaţii, publicaţii şi documentaţie europeană la zi;
• Redirecţionarea solicitanţilor de informaţii către
sursele de informare cele mai competente;
• Datele de contact ale organizaţiilor/instituţiilor europene la care aţi putea apela;
• Evenimente pentru publicul general: dezbateri,
seminarii, târguri;
• Evenimente pentru grupuri ţintă specifice: elevi,
studenţi, aplicanţi pentru proiecte finanţate de UE;
• Evenimente şi activităţi de lucru în reţea pentru
multiplicatori şi părţile interesate din sectorul instituţional;
• Evenimente şi activităţi de cooperare cu massmedia locală şi regională.
Informaţii suplimentare
http://europedirect.nord-vest.ro sau
europedirect@nord-vest.ro

ROMÂNIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
Luminița Mihailov
Director General ADR Sud - Est

Vrancea), atât prin activitatea de
promovare a identității regionale cât și
prin administrarea programelor europene. ADR Sud-Est a fost desemnată
Organism Intermediar pentru implementarea POR, fiind responsabilă de implementarea POR la nivel regional.

Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est
a României şi se învecinează la nord cu Regiunea
Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu
Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Bucureşti Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica
Moldova, Ucraina şi ţărmul Mării Negre. Acoperind
35.762 km2 sau 15 % din suprafaţa totală a ţării,
regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni
ale României. Regiunea este străbătută de importante coridoare de transport care asigură legătura
centrelor urbane cu alte regiuni din țară și din Europa, inclusiv coridoarele europene IV, VII şi IX. Este
unica Regiune cu acces la Marea Neagră și care
asigură tot traficul de mărfuri pe cale maritimă.
Potențialul industrial este semnificativ - 3 din 10
cele mai mari orase din România (Constanța, Brăila
și Galați), fiind situate în această Regiune.
Regiunea Sud –Est dispune de cel mai mare
potențial turistic din țară. Acest lucru se datorează
în special litoralului și Deltei Dunării, dar și faptului
că toate formele de relief sunt prezente aici și există
multe alte atracții turistice. De asemenea, există o
capacitate semnificativă de cazare pe teritoriul
Regiunii, în special pe litoral.
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est a fost creată cu scopul de a contribui la facilitarea absorbției fondurilor de tip structural la nivelul celor sașe județe componente ale
Regiunii (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea,

Programul Operaţional Regional 2007reprezintă unul din cele şapte programe
operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană
şi este finanţat din unul din Fondurile Structurale
ale Uniunii Europene - Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea financiară
totală pentru Regiunea Sud Est în perioada 2007 –
2013 este de 563.4 milioane Euro, reprezentând
aproximativ 13,25% din totalul fondurilor alocate
finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are
un rol orientativ şi indicativ, întrucât fondurile pot fi
realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie.
Programul Operațional Regional este constituit din
5 axe prioritatre (plus o axă prioritară destinată asistenței tehnice) care cuprind un spectru larg de
domenii ce țin de dezvoltarea regională. Aceastea
sunt:
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor – poli urbani de creștere (30% din bugetul
alocat POR)
Obiectivul principal: Sprijin pentru dezvoltarea
orașelor în vederea creșterii calității vieții locuitorilor și crearea de noi locuri de muncă.
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport (20,35% din bugetul
alocat POR)
Obiectivul principal: Sprijin pentru reabilitarea și

modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv a șoselelor de centură.
Axa Prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR)
Obiectivul principal: Sprijin pentru îmbunătățirea
infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate și siguranță publică în situații de urgență; modernizarea
infrastructurii educaționale.
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional și local (17% din bugetul alocat
POR)
Obiectivul principal: Finanțare pentru dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea
centrelor industriale neutilizate; sprijinirea microintreprinderilor.
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea
turismului (15% din bugetul alocat POR)
Obiectivul principal: Sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; îmbunătățirea calității infrastructurii
din zonele naturale care ar putea atrage turiști.
Atât criteriile de eligibilitate, cât și potențialii aplicanți diferă în funcție de fiecare axă prioritară și
domeniu major de intervenție în parte. Principalii
beneficiari sunt autoritățile publice, dar există și anumite domenii majore de intervenție la care pot
depune proiecte și societățile comerciale. Pentru
mai multe detalii cu privire la criteriile de eligibilitate, potențialii beneficiari pot accesa paginile web
www.adrse.ro si www.inforegio.ro sau pot să contacteze birourile de help desk ale ADR SE care există în fiecare din cele șase județe din Regiunea
Sud-Est (datele de contact ale birourilor județene
sunt postate pe site-ul ADR SE).
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Marilena Bogheanu
Director General ADR Sud - Vest Oltenia

De la înființarea sa în martie 1999 și până în
prezent, Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia a parcurs un drum al devenirii deloc
ușor, bazat însă pe principii solide de parteneriat,
responsabilitate, transparență și cooperare, de-a

lungul caruia și-a confirmat statutul de factor catalizator al dezvoltării regionale.
Am înțeles încă de la început importanța derulării
unei activități sustinute de promovare și implementare a mecanismelor de integrare în Uniunea
Europeană, precum și cele ale politicii de dezvoltare durabilă. Eram primii la vremea aceea care
vorbeam cu optimism despre o Europă Unită,
concepte europene, accesare de fonduri, despre
regiuni și regionalizare.
Asumându-ne rolul de promotor al dezvoltării
socio-economice a regiunii, nu ne-am limitat doar
la atribuțiile delegate prin lege, ci am devenit în
timp o organizație orientată spre performanță, lu-

crând pentru regiune, în scopul de a o face mai
atractivă pentru a investi, munci și a trăi in siguranţă.
Poate cel mai important capital al agenției îl reprezintă oamenii, care dau dovadă de spirit de inițiativă,
inteligență și creativitate. La ADR SV Oltenia am
construit o echipă tânără, sudată, formată din profesioniști cu mentalitate europeană.
Împreună am căutat să venim în întâmpinarea
nevoilor comunității prin lansarea unor inițiative
privind îmbunătățirea calității infrastructurii de
transport, stimularea investițiilor și promovarea turismului.
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Susținem crearea și afirmarea unei identității regionale a Olteniei, atât în plan cultural-istoric, cât și
în plan economic. Ne-am aplecat asupra potențialului turistic, într-o zonă care nu are tradiții adânci ca
alte zone, intuind însă oportunitățile de dezvoltare
și demarând acțiuni concrete pe care ni le-am
asumat și în care credem.
Ne-am implicat în menținerea de legături parteneriale cu administrația publică, mediul de afaceri și
societatea civilă, să îi sprijinim pe cei interesați în
accesarea de fonduri, prin acordarea de asistență
tehnică și help-desk, în vederea concretizării
propunerilor înaintate și implicit a creșterii gradului de absorbție al fondurilor disponibile.
Am generat idei de proiecte prin încurajarea schimburilor de experiență în domeniul dezvoltării economice locale și regionale. Prin activitatea de
pionierat privind dezvoltarea regională întreprinsă,
am oferit expertiza necesară instituţiilor cu atribuţii
similare, infiinţate ulterior, în domenii importante
precum agricultura, protecția mediului, dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței de muncă. Ne
manifestam în continuare întreaga deschidere și
disponibilitate în oferirea de informații atât despre
instrumentele financiare și programele pe care le
gestionăm cât și cu privire la alte surse de finanțare.
A trebuit adesea să înfrângem obstacole de natură
institutionala și administrativă, dar, în ciuda acestor
piedici, am rămas constanți și echitabili și ne-am
clădit în toți acești ani credibilitatea de care ne bucurăm în prezent.

În scopul implementării programelor, au fost identificate și promovate proiecte de interes regional și
local, precum și proiecte de cooperare
interregionala, cu parteneri din țară și strainătate.
Percepția celor cu care colaborăm, a delegațiilor
străine, a oficialilor din ambasade și reprezentanților ministeriali, s-a clădit în urma experienţei și
a bunei pregătiri în domeniu pe care am demonstrat-o.

contribui, alături de alte programe cu finanțare europeană, la dezvoltarea teritorială echilibrata a tururor regiunilor României.

Suntem desemnati Organism Intermediar pentru
implementarea Programului Operațional Regional
2007-2013 la nivelul regiunii. Este o misiune care
necesită multă implicare și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne în continuare atingerea unui
grad cât mai ridicat de absorbţie a fondurilor europene alocate prin Programul Operaţional Regional.
Pentru creşterea calităţii vieţii şi a atractivităţii regionale din punct de vedere investiţional, ne concentrăm asupra atragerii fondurilor alocate regiunii
noastre, (peste 623 milioane Euro până în anul
2013), fonduri destinate investițiilor în infrastructură de transport - șosele de centură, drumuri locale și județene, reabilitarea spitalelor, școlilor,
serviciilor sociale, dezvoltarea afacerilor locale și
regionale, precum și restaurarea și promovarea siturilor de patrimoniu și îmbunătățirea infrastructurii turistice.
Programul Operațional Regional este unul din programele finanțate din fonduri structurale, care va

Încă de la aprobarea Programului în iulie 2007,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia a depus eforturi susținute pentru a acorda
asistență tehnică potențialilor beneficiari de finanțare pentru a asigura un nivel ridicat de transparență a documentelor, dar și o bună calitate a
propunerilor de proiecte.
Dorim să asiguram toți beneficiarii proiectelor de
întreg sprijinul instituției noastre pe parcusul implementării activitaților propuse prin fiecare proiect
în parte, fiind convinși de importanța cheltuirii cu
eficiență maximă a fondurilor alocate regiunii noastre în cadrul acestui program.
Informaţii suplimentare :
Tel/fax: 0251.412780 0251.530036,
Email: office@adroltenia.ro
www.adroltenia.ro

Solicitanții de fonduri pot fi autorități publice locale
(consilii locale, consilii județene), instituții academice, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri)
dar și IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii), în special microintreprinderi.
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Director General ADR Vest

Din punct de vedere teritorial administrativ la
nivelul Regiunii Vest există 322 de unităţi
teritorial administrative, care pot fi împărţite
după cum urmează: 42 de municipii şi oraşe şi
280 de comune.

Prezentarea Regiunii Vest
Regiunea de dezvoltare Vest este situată în partea
de vest a României, la graniţa cu Ungaria şi Serbia,
fiind alcătuită din punct de vedere administrativteritorial din patru judeţe: Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara şi Timiş.
La 1 iulie 2007, populaţia Regiunii Vest era de
1.924.442 locuitori, reprezentând 8.93% din populaţia României. Regiunea Vest are cel mai mic
număr al populaţiei dintre toate regiunile.

Regiunea Vest este o regiune în creştere, cu rezultate economice superioare mediei naţionale, pe
locul doi, după Regiunea Bucureşti-Ilfov, ajungând
la valoarea de 35.790 milioane lei. PIB-ul Regiunii
Vest este situat la 44,7% din media PIB la nivelul UE
27.
În ceea ce priveşte structura Valorii Adăugate Brute
Regionale cea mai ridicată contribuţie o are sectorul serviciilor (53,8%), urmate de industrie şi
domeniul construcţiilor (29,6%) şi sectorul agricol
(9,1%).
În anul 2007, în Regiunea Vest îşi desfăşurau
activitatea 48.460 societăţi comerciale în industrie,
construcţii şi servicii, cele mai multe fiind microîntreprinderi (87,3%). În cadrul întreprinderilor active
din Regiunea Vest activează 478.599 persoane şi se
realizează o cifră de afaceri de 60.716 milioane lei.
La sfârşitul anului 2007 în Regiunea Vest exista un
număr de 16.487 societăţi comerciale cu participare
străină la capital, iar valoarea investiţilor străine directe a fost de 2,365 miliarde EURO. Germanii,
italienii şi americanii au deschis aici cele mai multe
societăţi comerciale. Principalele sectoare în care
au fost concentrate investiţii sunt: construcţii de
maşini ICT, electronica, procesarea lemnului, agricultura, etc.

12
ediția 2009-2013 - publicație națională, economică, turistică și culturală - www.carteaprimariilor.ro

Investiţiile substanţiale din sectorul producătorilor
de componente pentru automobile au generat în
iunie 2007 Asociaţia AutomotiVest, care are ca
obiectiv crearea unui mediu economic care să sprijine iniţiativa de "cluster" din domeniul industriei
auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de
servicii pentru firmele (furnizori / cumpărători) din
Regiunea Vest.
Înfiinţată în anul 1999, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest este o instituţie neguvernamentală,
nonprofit şi de utilitate publică, care acţionează
pentru dezvoltarea şi promovarea regiunii în
ansamblu, la nivel naţional şi internaţional.
Mai multe informaţii despre regiune găsiţi pe siteul www.adrvest.ro.

ROMÂNIA
Investiţiile în mediu sunt investiţii în viitor
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu
Problemele privind protecţia mediului sunt deosebit de complexe şi vizează
toate sectoarele de activitate: economic, social şi politic. Pentru rezolvarea acestor probleme este necesară participarea tuturor factorilor relevanţi: autorităţi
guvernamentale, autorităţi locale, agenţi economici, societatea civilă, ONG-uri
etc. Într-o perioadă relativ scurtă de timp sunt necesare eforturi susţinute de
aliniere a României, ca stat membru, la standardele europene de mediu. Mai
specific, până în 2018, conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană,
România trebuie să investească 29 de miliarde de euro în vederea conformării
cu legislaţia europeană.
În acest context, agenda de mediu a României este definită în cea mai mare
măsură prin angajamentele de mediu asumate prin Tratatul de Aderare. Trebuie menţionat că aceste angajamente sunt structurate în jurul a patru domenii
prioritare: gospodărirea apei, managementul deşeurilor solide, controlul şi prevenirea poluării industriale şi conservarea biodiversităţii. Aceste obligaţii ale
României trebuie asumate cu responsabilitate de autorităţile locale, deoarece
modul de gestionare a lor se reflectă, în ultimă instanţă, asupra costurilor mai
mari sau mai mici plătite de populaţie, de comunităţile locale.
Aceste eforturi susţinute vizează şi crearea unui echilibru între creşterea economică, dezvoltarea socială şi protecţia mediului. În acest context, cheia pentru o creştere economică pe termen lung este reprezentată de asigurarea de
produse şi servicii cu o valoare adăugată mai mare, introducerea unor
tehnologii avansate, dar şi de îmbunătăţirea clară a performanţelor.
Comisia Europeană a aprobat pentru România un program de finanţare de anvergură în care expertiza locală şi parteneriatul sunt elemente cheie, respectiv
Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, în valoare de aproximativ
5,6 miliarde de euro, program ce va fi cofinanţat din fonduri europene, fonduri
de la bugetul de stat şi bugetele locale. Programul Operaţional Sectorial
„Mediu” (POS Mediu) reprezintă strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu din România, pentru perioada 207-2013 şi este menit să
sprijine investiţiile care contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii şi a sistemelor
de management în sectorul de apă uzată în toate judeţele, la dezvoltarea sistemelor de de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate, modernizarea sistemelor de încălzire urbană în localităţile cele mai
afectate de poluare, implementarea sistemelor de management pentru protecţia naturii, îmbunătăţirea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în
zonele cele mai expuse la risc.
În perspectiva atragerii fondurilor, activitatea de pregătire a proiectelor a început încă din 2005, cunoscut fiind faptul că elaborarea proiectelor de infrastructură necesită un timp mai îndelungat şi că beneficiarii acestor proiecte au
experienţă şi resurse umane limitate. În acest context, Ministerul Mediului a
sprijinit autorităţile locale, beneficiarii principali ai POS Mediu, prin proiecte de
asistenţă tehnică finanţate din fonduri PHARE şi ISPA, prin care au fost selectate
firme de consultanţă cu experienţă în domeniile vizate de program. Acestre
firme pregătesc în colaborare cu autorităţile locale documentele necesare aplicaţiilor de finanţare aferente acestor proiecte, care sunt transmise Comisiei Europene spre aprobare.
Realizarea de investiţii strategice, pe baza unor priorităţi regionale, în vederea
maximizării impactului fondurilor, este crucială. Acest mecanism presupune
dezvoltarea de parteneriate puternice şi eficiente la nivel local, astfel încât de
aceste programe să beneficieze un număr cât mai mare de cetăţeni ai
României, prin creşterea accesului la serviciile de apă, canalizare, salubritate,
termoficare, prin creşterea calităţii serviciilor oferite populaţiei în condiţiile unor
tarife acceptabile. Utilizarea eficientă a fondurilor publice disponibile prin
aceste programe implică o abordare strategică în proiecţia proiectelor, evitarea
duplicării eforturilor, minimizarea costurilor de tranzacţie şi optimizarea cheltuielilor administrative. Respectarea angajamentelor din Tratatul de Aderare
presupune investiţii de aproximativ 19 miliarde de euro numai în infrastructura de apă, presiunea cea mai mare fiind în următorii ani din cauza termenelor
de conformare foarte stringente. Fondurile europene rămân cea mai importantă sursă de finanţare a investiţiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii şi a serviciilor în sectorul de apă.
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată şi dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor reprezintă domenii prioritare
de finanţare din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. Aproximativ 60% din
fondurile alocate pentru POS Mediu (reprezentând circa 3,2 miliarde euro sunt
prevăzute pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă. Alte 1,17 miliarde euro
sunt prevăzute pentru sectorul deşeuri.
Fondurile europene destinarte sectorului de apă/apă uzată vizează ameliorarea
problemelor critice reflectate în accesul redus la utilităţile publice de apă şi
canalizare, în calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi în lipsa infrastructurii de colectare şi epurare a apelor utilizate în mai multe localităţi din ţară.

POS Mediu va promova proiecte integrate de apă/apă uzată la nivel regional/bazinal, în vederea optimizării costurilor de investiţie şi a costurilor operaţionale pe care le presupun asemenea investiţii. Această strategie implică
gruparea comunităţilor care au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de apă
uzată din zone geografice clar definite (de exeplu, pe baziine hidrografice), în
scopul extinderii/modernizării infrastructurii, pe de o parte, şi al îmbunătăţirii
sistemelor de management, pe de altă parte. Pe baza unui program de dezvoltare pe termen lung, se vor identifica investiţiile prioritare la nivel
naţional/bazinal, în vederea asigurării utilităţilor de apă şi apă uzată la standarde europene şi la tarife acceptabile pentru populaţie.
În acelaşi timp în România, în majoritatea localităţilor, deşeurile sunt colectate
şi depozitate în locuri care nu respectă reguli europene de mediu şi se constată, în plus, o lipsă a infrastructurii de colectare a deşeurilor. POS Mediu
propune remedierea acestei stări de fapt prin investiţiile în achiziţionarea de
containere pentru colectarea selectivă, facilităţi de transport-sortare, compostare şi reciclare, construirea de depozite pentru deşeuri la standarde europene, închiderea depozitelor vechi, neconforme etc.
În acest sens, dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, realizarea de
investiţii strategice, pe baza unor priorităţi regionale, în vederea maximizării
impactului fondurilor sunt cruciale, Astfel, un număr cât mai mare de cetăţeni
ai României vor beneficia de aceste investiţii, prin creşterea accesului la serviciile de utilitate publică.
Finanţările Ministerului Mediului arată că, din punct de vedere al creării unor
noi locuri de muncă, în perioada de construcţie/modernizare a diverselor componente ale proiectelor, se vor face între 100 şi 300 de angajări noi pe proiect,
iar în perioada de exploatare efectivă a acestora se va atinge o medie de 150
de locuri de muncă create/proiect, angajări directe. În plus, proiectele încurajează competiţia între agenţii economici care vor participa la licitaţiile aferente
contractelor de lucrări.
Rezultatele estimate a se obţine prin finanţarea proiectelor din POS Mediu până
în 2015 sunt racordarea populaţiei României la sisteme de apă şi canalizare la
standardele europene în procent de 70% (faţă de 52% în anul 2007); de asemenea, se vizează îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă prin 200 de staţii de
epurare, închiderea a 1.500 de depozite neecologice existente mai ales în zona
rurală şi construirea/extinderea, în acelaşi timp, de depozite ecologice în majoritatea judeţelor, creşterea cantităţii de deşeuri reciclate, îmbunătăţirea
calităţii aerului în opt municipii prin modernizarea şi reabilitarea sistemelor de
termoficare, protejarea speciilor de plante şi animale vulnerabile, prin asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate, conservarea habitatelor, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale, protejarea a
aproximativ 1.500.000 de oameni din localităţile expuse inundaţiilor.

Dezvoltarea capitalului uman
şi creşterea competitivităţii
acestuia pe piaţa muncii obiective cheie
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Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane
În contextul actualei crize economice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
îşi propune să contribuie substanţial la creşterea calităţii pregătirii forţei de
muncă şi a ocupării, la corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei
muncii, la inserţia tinerilor şi a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale,
pe piaţa muncii, la creşterea adaptabilităţii angajatorilor şi a angajaţilor şi a accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) beneficiază de o alocare financiară în valoare de 4,253 miliarde euro, din care 3,476
miliarde de euro este reprezentată de cofinanţarea asigurată de Fondul Social
European (FSE), 0,613 miliarde euro reprezintă cofinanţarea naţională publică
iar 0,164 miliarde euro – contribuţia naţională privată. Suma care poate fi alocată fiecărui proiect strategic este cuprinsă între minimum 500.000 de euro şi
maximum 5.000.000 euro. Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile-ţintă,
activităţile eligibile sunt diferite pentru fiecare domeniu major de intervenţie
şi sunt specificate în ghidul Solicitantului, aferent fiecărei cereri de propuneri
de proiecte lansate.
POS DRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub denumirea
de “Axe prioritare”. Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei
în mai multe subdomenii, denumite şi “Domenii majore de intervenţie”.
Strategia POSDRU cuprinde şase axe prioritare şi o axă dedicată asistenţei
tehnice, astfel:
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• Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” urmăreşte modernizarea
sistemelor de educaţie şi formare profesională prin dezvoltarea de standarde
şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizori de educaţie şi formare; crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot
parcursul vieţii; dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în concordanţă cu
cerinţele pieţei muncii; asigurarea calităţii la toate nivelurile de educaţie, prin
îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, formatorilor şi cercetătorilor.
În scopul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere vor fi susţinute activităţile
inovatoare, programele doctorale şi post-doctorale care să vină în sprijinul
competitivităţii şi creşterii economice.
• Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
finanţează activităţi care urmăresc facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră şi prin sprijinirea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi;
prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin programe integrate pentru prevenirea abandonului şcolar, încurajarea participării
şcolare şi reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu; creşterea accesului şi participării la formare profesională continuă prin diversificarea programelor de formare profesională continuă şi sprijinirea participării angajaţilor
la astfel de programe.
• Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale ca un factor important al creşteri
competitivităţii economice, prin acţiuni de formare pentru asigurarea
pregătirii de bază în management a celor care vor să înceapă o afacere, prin
îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul întreprinderilor mici şi
mijlocii, prin calificare şi asistenţă pentru angajaţii acelor sectoare afectate de
restructurări economice. Totodată, vor fi finanţate acţiuni care vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor, faţă de schimbările intervenite ca urmare a introducerii pe scară largă
a tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Va fi susţinută dezvoltarea parteneriatului şi vor fi încurajate iniţiativele pentru partenerii sociali
şi societatea civilă.
• Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”. Modernizarea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă va fi abordată la nivel
naţional, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului public de ocupare, a diversifica serviciile de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile şi mai accesibile
pentru beneficiari – şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori. Acţiunile în acest domeniu finanţate prin POS DRU vor viza:
asigurarea unei mai mari transparenţe a oportunităţilor de ocupare şi formare
profesională la nivel naţional şi local, în vederea facilitării mobilităţii geografice
şi ocupaţionale; anticiparea mai bună a nevoilor pieţei muncii, inclusiv a deficienţelor şi blocajelor pe piaţa muncii; managementul corespunzător al migraţiei forţei de muncă.
• Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” propune măsuri
pentru motivarea persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa
muncii, furnizarea de asistenţă şi consiliere, promovarea mobilităţii geografice
şi ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică. Proiectele
ce vor fi lansate vor promova măsurile active pe piaţa muncii pentru tinerii
şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de
mediere a locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv
dobândirea de abilităţi antreprenoriale. În acest sens, vor fi promovate scheme
inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor de lungă durată şi vor
fi încurajate măsurile de acompaniere pentru intrarea şi menţinerea cât mai
mult timp pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte populaţia din mediul rural ocupată în agricultura de subzistenţă, POSDRU va urmări atragerea acestei categorii spre domenii de activitate non-agricole (turism, servicii, construcţii, alte
ramuri ale industriei), pentru care se vor asigura programe integrate vizând
conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare existente în alte
domenii, formarea profesională, consilierea şi orientarea în carieră, plasarea în
muncă etc.
• Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” va finanţa operaţiuni având
ca finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa
muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o
situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de
muncă. Prin POSDRU vor fi finanţate proiecte având ca scop promovarea
economiei sociale, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare (populaţia de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului,
persoane care au suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi susţinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate şi formarea personalului din sistemul de
asistenţă socială. Vor fi promovate măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi şi vor fi încurajate iniţiativele trans-naţionale în toate
domeniile.
• Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică” finanţează acţiuni de sprijinire a Autoritaţii
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane şi a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului, precum şi pentru informarea beneficiarilor
cu privire la domeniile în care poate fi accesat Fondul Social European.

Transportul din România trebuie permită deplasarea
rapidă, eficientă şi în siguranţă a persoanelor şi a
bunurilor
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Transport
Programul Operaţional Sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic
de Referinţă care stabileşte priorităţile, obiectivele si alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din România cu ajutor comunitar, în
perioada 2007 – 2013. POS-T a fost aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. 3469 din 12 iulie 2007.
Obiectivul global al POS-T îl reprezintă promovarea în România a unui sistem
de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii
de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător
standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul
regiunilor României.
Obiectivele specifice ale POS-T vizează:
• Promovarea circulaţiei internaţionale şi de tranzit a persoanelor şi bunurilor
în România, prin asigurarea de conexiuni pentru portul Constanţa, precum şi
creşterea tranzitului dinspre UE către sud, prin modernizarea şi dezvoltarea
axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător;
• Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;
• Promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; sprijinirea dezvoltarii
transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului
asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
Programul Operaţional Sectorial „Transport” este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile de intervenţie în cadrul cărora se pot finanţa
proiecte de transport. Fiecare axă prioritară dezvoltă în subordinea sa o serie
de domenii majore de intervenţie.
• Axa Prioritară 1 (3,854.87 miliarde euro) - Modernizarea şi dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE. Această axă beneficiază de o finanţare de 67,7% din bugetul total alocat POS-T. În cadrul acestei axe, în
portofoliul POS-T există mai multe proiecte de construcţie a autostrăzilor
Nădlac-Arad, Arad-Timişoara, Timişoara-Lujoj, Lugoj-deva, Orăştie-Sibiu, Cernavodă-Constanţa (inclusiv varianta ocolitoare a Constanţei). Portofoliul mai
conţine proiecte pentru reabilitarea căilor ferate Braşov-Sighişoara,
Sighişoara-Coşlariu, Coşlariu-Simeria, Predeal-Braşov şi Craiova-Calafat. Din
portofoliul de proiecte face parte şi reabilitarea canalelor navigabile Sulina,
Dunăre-Marea-Neagră şi Poarta Albă-Midia-Năvodari.
• Axa Prioritară 2 (1,397 miliarde euro) - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul
creării unui sistem naţional de transport durabil. Proiectele finanţate vor
acoperi 24,5% din bugetul total al POS-T. Portofoliul de proiecte conţine reabilitarea mai multor drumuri naţionale, construcţia centurilor ocolitoare ale
oraşelor, reabilitarea podurilor şi tunelelor de cale ferată, achiziţia de material rulant pentru transportul feroviar de călători, modernizarea infrastructurii
aeroportuare.
• Axa Prioritară 3 (322,895 milioane euro) - Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei
pasagerilor (5,7% din bugetul total alocat POS-T).
• Axa Prioritară 4 (119,72 milioane euro) - Asistenţă Tehnică pentru POS-T (2,1%
din bugetul total alocat POS-T).
Bugetul total al POS-T pentru perioada 2007-2013 este de aproximativ 5,7
miliarde euro din care Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare
Regională asigură 4,57 miliarde euro. Finanţarea naţională acoperă 1,09
miliarde euro.
Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt administraţiile naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi
navale, precum şi administraţiile naţionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare.
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Primarul General al Municipiului București
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BUCUREȘTI
Municipiul București
BUCUREŞTI, ORAŞ EUROPEAN

Dezvoltarea durabilă a municipiului Bucureşti reprezintă o prioritate deoarece
modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează atât prezentul cât şi şansele

Statuia lui Gheorghe Lazăr

Scurt istoric al Municipiului Bucureşti
Bucureştiul este un centru politico-administrativ,
economic şi cultural cu vestigii materiale din Paleolitic şi atestat documentar din 20 septembrie 1459,
printr-un act de către domnitorul Vlad Ţepeş .
Oraşul a fost pentru prima dată menţionat în 1465
ca reşedinţă a domnitorului Ţării Româneşti, Radu
cel Frumos.

Dar aşezarea are o istorie mult mai veche, mergând
până în secolul al XIV-lea. Denumirea oraşului Bucureşti a fost dată de un ţăran numit Bucur, dar nu
există nici o atestare documentară până la sfârşitul
Evului Mediu.
Atacurile turcilor şi tătarilor, înaintea secolului al
XVII-lea, au oprit dezvoltarea oraşului. Oraşul a devenit capitala Valahiei în anul 1659 şi s-a dezvoltat
în perioada de pace din secolul al XVII-lea. Populaţia
oraşului în anul 1800 se ridica la 50.000 de locuitori.
Bucureştiul, cel mai important centru urban al
României (actualmente cu o populaţie de şase ori
mai mare decât al celui de-al doilea oraş ca mărime
Iaşi), nu este doar un loc ce atrage turişti, dar şi
punctul de plecare pentru multe din zonele turistice
din ţară. Parcuri mari şi lacuri, care dau capitalei nota
de "oraş grădină" sunt punctele de atracţie din imediata apropiere: pădurea şi lacul Snagov (incluzând
şi mânăstirea renovată aşezată pe o insulă în
foto: Dragoş Daniel Mihăilescu
mijlocul lacului), Mogoşoaia - cu palatul lui Constantin Brâncoveanu, pădurea Pustnicu, mânăstirile
sale de viitor. O comunitate durabilă promovează un mediu înconjurător sănăCernica şi Pasărea, pădurea Băneasa (cu cea mai mare gradină zoologică din
tos, utilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie locală viabilă. România), lacul şi mânăstirea Căldăruşani (fondată în timpul domniei lui Matei
Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării susţinută şi promovată Basarab). Muzeul Satului în aer liber (al doilea ca importanţă în Europa după
de către toţi membrii ei.
cel din Stockholm), Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie sau
bisericile din secolele XVI-XVII nu ar trebui ocolite de turişti. Iubitorii de artă
Strategia locală de dezvoltare durabilă reprezintă
un instrument participativ ce are drept scop
asigurarea progresului economic, echitabil pe plan
Ateneul Român
social, protejând, în acelaşi timp, resursele şi
mediul pentru generaţiile viitoare. Este un demers
pe termen lung, un proiect de viitor. Este viziunea
viitorului comunităţii, viziune împărtăşită la nivel
local, transpusă în obiective complementare şi interdependente şi planuri de acţiune concrete.
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Acest cadru de referinţă este menit să faciliteze luarea deciziilor la nivel local. Nu este doar un plan
de acţiuni şi nici un plan inflexibil, ci poate fi
evaluat periodic şi astfel poate fi îmbunătăţit în
mod continuu.
Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării existente a comunităţii. Această analiză a resurselor de care
dispune comunitatea va pune în evidenţă
punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi
mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Este important, de asemenea, ca obiectivele ce vor
fi definite să se încadreze în perspectivele de dezvoltare cuprinse în planul de dezvoltare regional,
naţional şi să ţină cont de priorităţile menţionate
în programele operaţionale.
foto: Dragoş Daniel Mihăilescu
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Muzeul Naţional "George Enescu"

este a doua clădire din lume ca mărime cu cei
265.000 mp ai ei după Pentagon (care are o
suprafaţă de 604.000 mp).
Din mulţimea de galerii de artă şi muzee este de remarcat Muzeul Satului care a adunat laolaltă arhitectura tradiţională rurală din toată ţara. Oraşul
Bucureşti are multe lacuri, parcuri şi spaţii deschise,
stadioane pentru evenimente sportive.
Bucureşti, capitală europeană, se defineşte prin:
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• populaţie stabilă, aproximativ 2 milioane locuitori
;
• suprafaţa, peste 228 kmp reprezentând 0,8% din
suprafaţa României ;
• şi-a generat un teritoriu de susţinere şi influenţă –
„zona metropolitană”, în suprafaţă de peste 5 000
kmp, pe care se află 94 unităţi administrative, din
care 8 localităţi urbane ;
• localizare geografică avantajoasă la confluenţa
principalelor coridoare de transport pan-european:
-Coridorul 4 - direcţia Vest - Est: Berlin – Viena – Budapesta – Bucureşti -Constanţa cu ramificaţia sudică,
Bucureşti – Giurgiu - Istanbul - Thessaloniki,
-Coridorul 9 – direcţia Nord - Sud: Helsinki –
Kiev/Moscova – Iaşi – Bucureşti – Giurgiu - Istanbul
- Alexandropolis ;
foto: Dragoş Daniel Mihăilescu
-Coridorul 7 – traseul Dunării, care include Canalul
Rin – Main - Dunăre:
contemporană pot admira şi chiar cumpăra din galeriile de artă din centrul
• Capitala României – centrul politico–administrativ al României,
oraşului picturi ale artiştilor contemporani. Din secolul al XV-lea şi până la sfârşitul epocii feudale, în pofida marilor calamităţi naturale şi a războaielor, oraşul • Componenta reţelei capitalelor europene,
• Rol important în regiunea central şi est-europeană.
Bucureşti a cunoscut o continuă dezvoltare economică şi socială, devenind
Municipiul Bucureşti, situat la intersecţia a doua culoare transeuropene de
unul din principalele centre urbane.
transport şi în proximitatea culoarului Dunării, susţine în mod hotărâtor rolul pe
Prima împărţire administrativă cunoscută a oraşului datează din 1789 când Bucare România îl joacă pe plan internaţional, creând atât legaturi între Europa şi
cureştiul era format din 5 plăşi.
Asia, cât şi între regiunea centrală şi cea sud-est europeană.
În toamna anului 1830 se înfiinţează “Sfatul Orăşenesc” (Administraţia Publică Municipiul Bucureşti, prin poziţia şi rolul său de Capitală a României, trebuie să se
Locală de azi), iar în 1847 este elaborat de primărie, primul Plan de Cadastru al înscrie în structura spaţial-echilibrată de centre urbane regionale ale Europei, în
vederea valorificării potenţialului propriu şi în contextul accentuării competiţiei
Bucureştiului.
În anul 1864, domnitorul Al. I. Cuza a promulgat Legea Comunală, Bucureştiul economice dintre oraşele şi regiunile europene;
Oraşul Bucureşti, reprezentant la scara naţională în calitate de Capitală, are un rol
devenind ,,Comună urbană a judeţului Ilfov``, condusă de un primar şi de conspecific în reţeaua de localităţi şi este un punct de convergenţă a principalelor
siliul comunal.
trasee majore de circulaţie;
Primul primar al Bucureştiului a fost generalul Barbu Vlădoianu.
Prima instituţie de învăţământ superior a fost deschisă în 1694 (Academia Sfân- Capitala, prin statutul său domină atât zona metropolitană cât şi teritoriile întul Sava). Bucureştiul are o universitate fondată în anul 1864 care se află lângă vecinate acesteia;
Capitala României trebuie să se integreze în structura marilor centre urbane
Academia de Ştiinţe, Librăria de Stat şi Teatrul Naţional.
În anul 1869 este inaugurată prima linie de cale ferată Bucureşti – Giurgiu, iar ale Europei – condiţie de dezvoltare şi valorificare eficientă a resurselor exisîn 1872 este pusă în funcţiune linia ferată Bucureşti – Ploieşti – Galaţi – Roman. tente şi a potenţialului propriu în contextul globalizării economice şi culturale.
Prima gară construită a fost Bucureşti – Filaret (1869), iar apoi s-a construit gara
Târgoviştei (1870), care ulterior a fost denumită Gara de Nord. Bucureştiul a
constituit în această perioadă şi principalul centru comercial al ţării, primele instituţii apărând în Capitală: Camera de Comerţ şi Industrie (1868), Bursa de
Valori Bucureşti (1881), Banca Naţională a României (1880).
Odată cu proclamarea independenţei de stat în 1877, Bucureştiul cunoaşte o
puternică dezvoltare economico-socială.
Legea pentru organizarea administraţiei comunale
Teatrul Naţional "Ion Luca Caragiale"
a oraşului Bucureşti din 1926 şi din 1929 conferă
capitalei României statutul de municipiu. Continuă
să se dezvolte ajutat de apropierea lui de rafinăriile de petrol, şi este unul din primele oraşe luminate cu gaz.
După planul de sistematizare din februarie 1926,
Bucureştiul a fost împărţit din punct de vedere administrativ, într-o zonă centrală şi o zonă periferică.
Zona centrală avea patru sectoare, fiecare dintre
ele având un consiliu local. Zona periferică a fost
constituită din restul teritoriului până la limita forturilor. Comunele cuprinse în această zonă au
primit statutul de comunităţi suburbane. Interesele generale ale oraşului şi ale comunelor suburbane erau administrate de Consiliul General,
format din 36 consilieri aleşi, 24 consilieri numiţi şi
până la 7 consilieri cooptaţi. Conducerea administraţiei era asigurată de Primarul General, ales de
consiliu.
Bucureştiul reuneşte instituţii de învăţământ superior, Academia Română, două biblioteci naţionale, 40
de muzee, Opera, Opereta, alte 20 de teatre, Patriarhia bisericii ortodoxe, 230 de biserici (unele dintre
ele, în stil ortodox, datând din secolul al XIX-lea),.
Palatul Parlamentului, care a fost construit din ordinul dictatorului Ceauşescu între 1984 şi 1989,
foto: Dragoş Daniel Mihăilescu
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PRIMĂRIA BUCUREȘTI

foto: Dragoş Daniel Mihăilescu

Primăria Municipiului Bucureşti
Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod poştal 050013.
Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii se
găseşte la adresa:
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, cod poştal 030016.
Contact telefonic:
Centrala: 021/305.55.55, 021/305.55.00;
Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii (Registratură): 021/305.55.55, 021305.55.00, interioare 2000-2010;
Call-center: 021/305.71.31;
Dispecerat: 021/305.55.50;
Telefonul Cetăţeanului: 021/9844.
Prin fax:
021/305.55.55, 021/305.55.00, interior 1365.
Prin e-mail:
De pe pagina web (http://www.pmb.ro/), accesând meniul Contact puteţi
transmite un mesaj către Primarul General sau
formula o petiţie.
Programul de lucru cu publicul este următorul:
Luni, marţi: 08.30 – 13.00; 14.00 – 16.30
Miercuri: 08.30 – 13.00; 14.00 – 18,30
Joi, vineri: 08.30 – 13.00; 14.00 – 16.30

PREZENTARE GENERALĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Misiunile Primăriei Municipiului Bucureşti
Municipiul Bucureşti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale,
numite sectoare. Sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari.
Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti sunt Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor, ca autorităţi
deliberative, precum şi primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii
sectoarelor, ca autorităţi executive, alese în condiţiile Legii privind alegerile locale.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucureşti, împreună cu aparatul propriu de specialitate, constituie o structură funcţională cu
activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului Bucureşti. Primăria Municipiului Bucureşti îşi îndeplineşte misiunea asumată, duce la îndeplinire
hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile Primarului General.
Misiunile principale ale Primăriei Municipiului Bucureşti se regăsesc în
Declaraţia şi Angajamentul Primarului General al Municipiului Bucureşti în
domeniul calităţii şi mediului.
Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a ştatului de
funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul General este șeful administraţiei publice locale a Municipiului Bucureşti si al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează,
conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată. Primarul General reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale şi răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
Totodată, Primarul General reprezintă Municipiul Bucureşti în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum
şi în justiţie.
Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti cuprinde următoarele direcţii/compartimente:
• Cabinet Primar General (Demnitar)
• Direcţia Managementul Calităţii şi Mediului
• Direcţia Sisteme Informatice
• Direcţia Relaţii Internaţionale
• Direcţia Integrare Europeană
• Direcţia Relaţii Publice şi Informare
• Direcţia Apărare, Protecţie Civilă
• Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei

• Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură
• Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Eco – Civică
• Direcţia Utilităţi Publice
• Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
• Direcţia Administrare Patrimoniu
• Direcţia Evidenţa Imobiliară şi Cadastrală
• Direcţia Investiţii
• Direcţia Învăţământ
• Direcţia Cultură
• Direcţia Dezvoltare Turism
• Direcţia Buget
• Direcţia Venituri
• Direcţia Achiziţii, Concesionări, Contracte
• Direcţia Managementul Creditelor Externe
• Direcţia Financiar Contabilitate
• Direcţia Administrativ Transport
• Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a CGMB
• Direcţia Administraţie Publică
• Direcţia Audit Public Intern
• Direcţia Managementul Resurselor Umane
• Direcţia Juridic, Contencios şi Legislaţie
• Direcţia Inspecţie şi Control General
• Direcţia Strategie şi Analiză Documente
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În prezent, aparatul propriu de specialitate al municipalităţii numără 1046 angajaţi, din care 351 tineri sub 35 de ani. În anul 2008 au fost încadraţi un număr
de 196 de absolvenţi ai învăţământului superior şi mediu, din care 138 cu studii
superioare şi 89 sub 35 de ani.
Din numărul total de personal 779 angajaţi au studii superioare, ceea ce
reprezintă un procent de circa 74,5% din totalul angajaţilor.
Tipuri de relaţii funcţionale în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti
În cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti se disting mai multe tipuri de relaţii
funcţionale, şi anume: relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de tip furnizorbeneficiar extern – intern, relaţii de autoritate funcţionale, relatii de cooperare,
relatii de reprezentare, relatii de inspectie si control. Toate acestea trebuie armonizate, relaţiile publice având rolul de liant.
Relatiile de autoritate ierarhice presupun subordonarea Viceprimarilor faţă de
Primarul General, subordonarea directorilor generali, directorilor, directorilor
executivi şi şefilor compartimentelor independente faţă de Primarul General
şi după caz, faţă de Viceprimari sau faţă de Secretarul General al municipiului
Bucureşti, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor Primarului General şi a structurii organizatorice. În acelaşi context se încadrează şi subordonarea personalului de execuţie faţă de directorul general,
directorul general adjunct, directorul executiv, directorul executiv adjunct, şeful
de serviciu sau şeful de birou, dupa caz.
Relaţii de tip furnizor-beneficiar extern – intern se stabilesc între unităţile organizaţionale ale Primăriei Municipiului Bucureşti care prestează un serviciu
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către comunitate şi beneficiarii externi ai activităţii acestora, cetăţeni sau persoane juridice, respectiv între unităţile organizaţionale care prestează un serviciu având drept beneficiar o altă unitate organizaţională. Acest tip de relaţie
este fundamental pentru instaurarea unui climat de comunicare şi colaborare
şi pentru abordarea pe procese a conducerii organizaţiei.
Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de către compartimentele din
structura organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti cu serviciile publice
şi instituţiile publice din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi cu regiile autonome şi societăţile comerciale din subordinea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau la care Consiliului General al
Municipiului Bucureşti este acţionar, în conformitate cu obiectul de activitate,
atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului General şi în limitele prevederilor legale.
Relaţii de cooperare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti si compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc.

Relaţiile de reprezentare se stabilesc şi se desfăşoară în limitele legislaţiei în
vigoare şi a mandatului acordat de Primarul General (prin dispoziţie).
Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul
unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi
alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei Municipiului Bucureşti.
Relaţiile de inspectie și control se stabilesc între direcţiile/compartimentele
specializate în inspecţie şi control, compartimentele sau personalul mandatat
prin dispoziţie a Primarului General şi unităţile subordonate Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în
vigoare.

PROIECTE PENTRU PERIOADA 2009-2012
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REABILITARE, RECONSTRUCŢIE ŞI REVITALIZARE URBANĂ ÎN BUCUREŞTI
Reabilitarea zonelor istorice. Zona Centrului Istoric
Proiectul de reabilitare a zonei istorice are ca scop refacerea climatului de
odinioară (dar cu facilităţi moderne), stimulând activităţile economice şi sociale şi conservarea unei părţi importante din moştenirea arheologică şi arhitecturală a Bucureştiului şi include:
• actualizarea Master Planului pentru Zona Istorică;
• dezvoltarea unui Plan Detaliat pentru Aria Pilot conţinând străzile ce trebuie
restaurate în cadrul acestui Proiect;
• dezvoltarea unei Strategii de Restaurare;
• proiectarea şi supervizarea lucrărilor necesare restaurării utilităţilor şi străzilor
precum şi pietonalizarea.
Reabilitarea zonelor destructurate şi Zona Noului Centru vor presupune:
• Valorificarea potenţialului funciar existent prin realizarea unor ansambluri importante, coerente, reprezentative pentru funcţiunea de Oraş-Capitală aproximativ 200 ha teren liber
• Promovarea unor dezvoltări / investiţii pentru ansambluri funcţionale cu
caracter mixt, diversificat, purtătoare de valoare adăugată ridicată pe piaţa internaţională: birouri, comerţ, hoteluri, agrement, cultură, locuinţe
• Promovarea unor forme de management şi marketing urban performant, prin
valorificarea resurselor şi potenţialului existent, a oportunităţilor de afaceri
• Ridicarea nivelului de atractivitate a zonei, prin îmbunătăţirea accesibilităţii a transportului public, a infrastructurii şi echipamentelor tehnico-edilitare.
• oportunităţi de afaceri
• cumpărarea/ asocierea/ concesionarea de terenuri libere sau propice investiţiilor- investiţii în construcţii de birouri, hoteluri, galerii şi spaţii comerciale
en-detail / de lux/ cu capacitate variabilă, locuinţe – există o piaţă potenţială de
cca. 2.000.000 mp suprafaţă desfăşurată, cu funcţiuni diverse
• investiţii independente/ în parteneriat public-privat pentru dezvoltarea transportului public/ a sistemelor de parcare publică, la sol şi în subteran
• asistenţă, consultanţă tehnică şi managerială
Reabilitarea cartierelor de locuinţe colective, prin:
• renovarea, reabilitarea şi reconfigurarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a
sistemului de circulaţii publice, personalizarea şi diferenţierea unităţilor şi
ansamblurilor de locuit, crearea unor spaţii publice de contact comunitar in
cartierele de locuinţe colective
Ansamblu rezidenţial

• completarea sistemelor de dotări şi echipamente social-culturale, corectarea
şi adecvarea unor soluţii arhitecturale şi urbanistice/tehnice, funcţionale şi stilistice
• implicarea locuitorilor în gestionarea propriilor probleme colective prin promovarea unor forme moderne de parteneriat între administraţia municipală şi
asociaţiile de locatari.
INVESTIŢII ŞI REABILITARE ÎN INFRASTRUCTURĂ DE LOCUINŢE
Primăria Municipiului Bucureşti îşi propune ca în perioada 2009-2012:
• să expertizeze între 10-15 imobile pe an;
• să elaboreze şi să contracteze 10 proiecte tehnice de consolidare pe an;
• să contracteze execuţia lucrărilor de consolidare a 10 imobile pe an;
• să finalizeze consolidările la cele 122 de imobile încadrate în clasa 1 de risc
seismic, cu regim de înălţime mai mare de P+4 etaje, construite înainte de anul
1940.
TRANSPORTUL URBAN
Modernizarea infrastructurii liniilor de transport 2009 – 2012
Costuri estimate: 2.213.702 mii lei, din care:
Lucrări noi
Costuri estimate: 1.055.162 mii lei
Costuri estimate: 2009 - 206.165 mii lei
2010 - 338.361 mii lei
2011 - 333.845 mii lei
2012 - 176.791 mii lei
Modernizări mijloace de transport
Costuri estimate: 1.090.483 mii lei, din care:
2009 – 269.371 mii lei pentru: 18 buc tramvaie, 170 buc autobuze, 50 buc
troleibuze
2010 – 278.660 mii lei pentru: 18 buc tramvaie, 100 buc autobuze, 100 buc
troleibuze
2011 – 306.260 mii lei pentru: 18 buc tramvaie, 200 buc autobuze, 50 buc
troleibuze
2012 – 236.192 mii lei pentru: 18 buc tramvaie, 200 buc autobuze
Utilaje şi echipamente pentru întreţinere şi deservire
Costuri estimate: 61.743 mii lei din care:
2009 - 56914 mii lei
2010 - 3035 mii lei
2011 - 972 mii lei
2012 - 822 mii lei
PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

foto: Dragoş Daniel Mihăilescu

• Reabilitare infrastructură de transport
Reţeaua de străzi, poduri şi pasaje rutiere cuprinde un număr de 5340 de străzi
în lungime de 1.940 km, 17 pasaje rutiere şi 29 poduri.
Un număr de 334 de străzi pe care circulă mijloacele de transport în comun
sunt în administrarea şi întreţinerea primăriei municipiului Bucureşti, restul fiind
în administrarea primăriilor de sector.
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• Reabilitarea penetraţiilor în oraş,
• Reabilitarea străzilor
situate de-a lungul liniilor de tramvai
• Construire Pasaj
suprateran Basarab

Pistă pentru biciclişti

PROTECŢIA MEDIULUI

foto: Dragoş Daniel Mihăilescu

• Proiectul privind ”Finalizarea lucrărilor şi
modernizarea staţiei de
epurare a apelor uzate
Bucureşti – Glina. Măsura
ISPA
nr.
2004/RO/16/P/PE/003
• Proiectul privind
elaborarea hărţii de
zgomot şi a sistemului
de management al
zgomotului pentru municipiul Bucureşti –
continuare şi extindere
• Cadastrul Verde al mu-

nicipiului Bucureşti
• Realizarea Sistemului Informaţional Operativ pentru Managementul Calităţii
Aerului în municipiul Bucureşti
UTILITĂŢI PUBLICE
• Extinderea reţelei de canalizare în zonele deficitare ale Municipiului Bucureşti
în interiorul actualelor bazine de colectare.
• Modernizarea şi finalizarea Staţiei de tratare a apelor uzate Glina.
• Termoficare
• Contorizarea vânzãrii de cãldurã şi apã caldã.
• Modernizarea a 10 centrale termice.
• Modernizarea punctelor termice.

TURISM ŞI AGREMENT
Înfiinţarea Centrului de Informare Turistică – Pasaj Universitate
Înfiinţarea Centrului de Informare Turistică - Calea Victoriei, nr.31
Înfiinţare linie auto turistică
Înfiinţarea Asociaţiei pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în Bucureşti
Dezvoltarea bazelor sportive din parcuri şi ştranduri precum şi dezvoltarea
potenţialului turistic şi de agrement
Reamenajarea şi reabilitarea parcurilor existente şi a celor nou preluate
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
• Continuarea proiectului “Centrul de coordonare şi informare privind situaţia
copiilor străzii şi a tinerilor care consumă droguri.
• Dezvoltarea de servicii integrate care să vină în ajutorul persoanelor cu nevoi
speciale
• Promovarea şi monitorizarea proiectului “O nouă şansă” - Victime ale violenţei
domestice.
PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DE INFORMATIZARE vor viza:
• Constituirea şi utilizarea în comun a colecţiilor de informaţii de interes general
(nomenclatoare, bănci de date proprii şi bănci de date publice);
• Unicitatea codificării şi a identificării informaţiei;
• Viteza mare de acces la informaţii şi transfer rapid al informaţiilor între utilizatori;
• Asigurarea securităţii datelor şi a accesului la informaţie pe paliere de competenţă;
• Stabilirea responsabilităţii pentru furnizarea, administrarea şi asigurarea
calităţii şi integrităţii acestor colecţii de informaţii;
• Asigurarea suportului informaţional pentru luarea deciziilor şi susţinerea reformei în administraţia publică.

SORIN MIRCEA OPRESCU
Primarul General al Municipiului București
Data şi locul naşterii: 7 nov.1951, Bucureşti
Religia: ortodoxă
Naţionalitatea: română
Cetăţenia: română
Studii
• 1973-1975 - Extern
• 1975-1978 - Intern prin concurs - grupa specialităţilor chirurgicale
• Septembrie 1976 - Medic medicină generală - absolvent al Facultăţii de
Medicină Generală - IMF Bucureşti
• Nov. 1978-Febr. 1979 - Medic medicină generală - Cabinetul Medical al
Aeroportului Internaţional M. Kogălniceanu (Departamentul Aviaţiei
Civile) Constanţa (repartizat prin Decizie Guvernamentală)
• Decembrie 1978 - Asistent universitar stagiar, prin concurs - Clinica
Chirurgicală a Spitalului Clinic Brâncovenesc (prof. dr. Florian Mandache)
• Noiembrie 1982 - Asistent titular după susţinerea examenului de medic
specialist chirurg
• 1981 - Doctor în ştiinţe medicale - specialitatea chirurgie generală
• 1985 - Asistent universitar titular - medic specialist chirurg la Clinica
Chirurgie II, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (prof. dr. Dan
Gavriliu)
• 1990 - Medic primar chirurg la Clinica Chirurgie Digestivă Superioară Spitalul
Universitar de Urgenţă Bucureşti
• 1996 - Conferenţiar universitar al UMF "Carol Davila" Bucureşti
• 2000 - Profesor universitar al UMF "Carol Davila" Bucureşti
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- Şef Clinică - Clinica Chirurgie Digestivă Superioară S.U.B. (1996-actualmente)
Funcţii publice
- Primar General al Municipiului Bucureşti (2008 prezent)
- Consilier al Ministrului Sănătăţii (1992-1993)
- Consilier la Primăria Municipiului Bucureşti (1996-2000)
- Viceprimar general - Primăria Municipiului Bucureşti (iulie-dec.2000)

Profesie
- Medic Primar Chirug
- Profesor universitar UMF "Carol Davila" Bucureşti
- Membru în Senatul UMF "Carol Davila" Bucureşti

Funcţii politice

Funcţii profesionale
- Preşedinte Colegiul Medicilor din Bucureşti (1999-2007)
- Director al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (1994-Aprilie 2006)
- Director al Spitalului Elias (2001-2005)

- Preşedinte PSD Bucureşti (2006)
- Vicepreşedinte PSD (1998-2005)
- Senator în Senatul României (2000-2004 şi 2005-2008)
- Vicepreşedinte Comisia de Sănătate - Senatul României (2000-2004 şi 20052008)
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Activitatea profesională
Am promovat examenul de admitere la Facultatea de Medicină Generală - IMF
Bucureşti în anul 1970 cu media generală 8. Pentru rezultatele obţinute la învăţătură, am beneficiat de bursă de merit timp de trei ani. Stagiile de externat
în cadrul Clinicii Medicale-Colentina, Chirurgie-Panduri, Chirurgie-Colentina şi
Chirurgie-Urgenţă mi-au permis efectuarea de intervenţii operatorii mici şi
mijlocii.
Am devenit intern prin concurs în anul 1975, grupa specialităţilor chirurgicale.
Stagiile de internat le-am efectuat în următoarele clinici:
- Chirurgie Colentina, Chirurgie Urgenţă, Medicală
- 23 August, Chirurgie Brâncovenesc, Terapie Intensivă
- Spitalul 23 August.
Am absolvit facultatea în 1976, cu media generală 9,76, prezentând la
examenul de stat lucrarea de diplomă intitulată "Efectele negative ale vagotomiei", lucrare apreciată cu nota 10.
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În sesiunea decembrie 1976, am susţinut colocviul de admitere la doctorat grupa specialităţilor chirurgicale, la Clinica de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc (conducător ştiinţific prof. dr. Florian Mandache), pe care l-am promovat. Pe parcursul a patru ani de zile am susţinut toate examenele şi referatele
obligatorii pentru ca în anul 1981 să susţin teza de doctorat intitulată "Trombangeita Buerger la tineri şi adulţi până la 45 de ani", teză confirmată de Comisia
Superioară de Diplome în acelaşi an, după care mi s-a conferit titlul de "Doctor
în medicină".
În nov.1978 am fost repartizat la Cabinetul Medical al Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, ca medic de medicină generală, unde
am profesat până în februarie 1979.
În luna decembrie 1978 am susţinut concursul de asistent stagiar la Clinica
Chirurgicală a Spitalului Clinic Brâncovenesc, specialitatea Chirurgie generală
- Facultatea de Stomatologie IMF Bucureşti, concurs pe care l-am promovat cu
media generală 9,66. Din februarie 1979 am îndeplinit funcţia de asistent stagiar la catedra de chirurgie a Spitalului Clinic Brâncovenesc. Pe parcursul anilor,
mi-am însuşit cunoştinţe profesionale legate, în principal, de patologia chirurgicală generală şi în special, de patologia chirurgicală a rectului, de tehnici
chirurgicale propuse şi acceptate de lumea chirurgicală) de către prof. dr. doc.
Florian Mandache.
În perioada sept.1979-sept.1980 am participat la un curs de perfecţionare în
Clinica de Chirurgie Toracică, sub îndrumarea directă a prof. dr. Coman Ion. Am
efectuat un curs de perfecţionare de şase luni, în Clinica de Chirurgie Plastică
şi Reparatorie (martie-august 1981).
În cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc, am efectuat o gamă
largă de intervenţii chirurgicale axată cu predilecţie pe patologia chirurgicală
a rectului şi pe patologia suprarenală.
După dezafectarea Spitalului Brâncovenesc, am lucrat ca medic specialist
chirurg - asistent universitar timp de un an şi jumătate în Spitalul "Dr. Stâncă"
şi apoi în Spitalul CFR, unde am funcţionat un an.

venind conferenţiar şi în anul 2000 profesor universitar.
Între anii 1993-1994 am îndeplinit funcţia de Consilier al Ministrului Sănătăţii.
De la 1 aprilie 1994 îndeplinesc funcţia de Director al Spitalului Universitar de
Urgenţă Bucureşti şi din anul 2001 şi funcţia de director al Spitalului Elias.

Activitatea didactică
Pe parcursul internatului am desfăşurat activitate didactică ca preparator
predând seminariile la anul III Farmacie şi anul II şi III Stomatologie. Din anul
1978 când am devenit asistent universitar prin concurs, am efectuat lucrările
practice cu studenţii anilor II şi III ai Facultăţii de Stomatologie, disciplină
chirurgie generală.
Am condus în cei şase ani de activitate desfăşurată în Spitalul Brâncovenesc
patru cercuri studenţeşti de cercetare ştiinţifică, activitate concretizată în
elaborarea de către studenţii Facultăţii de Stomatologie a unui număr de 21 de
lucrări.
Din anul 1980 am ţinut semestrial ore de curs la anul II Facultatea de Stomatologie, disciplina de Chirurgie Generală - subiecte ca "Asepsia şi antisepsia",
"Hemoragia", "Anestezia" şi capitolul de "Infecţii în chirurgie" şi "Arteritele membrelor" pentru anul III. Această activitate s-a concretizat în apariţia în 1980 a
"Caietului de lucrări practice - Chirurgie" litografiat de IMF şi a volumului "Propedeutică, semiologie şi clinică chirurgicală", unde am scris capitolele respective.
Atât în Spitalul "Dr. Stâncă" cât şi la Spitalul CFR am avut repartizate grupe de
studenţi din anii II şi III ai Facultăţii de Stomatologie, cu care am efectuat lucrările practice.
Din anul 1985 lucrez la Clinica de Chirurgie II a S.U.B. Pe parcursul anilor 19851990 am efectuat lucrările practice cu studenţii anilor III şi IV ai Facultăţii de
Medicină Generală. Pe parcursul întregii activităţi didactice de până acum am
condus şi îndrumat 38 de lucrări de diplomă efectuate de absolvenţii celor două
facultăţi. Anual în cadrul învăţământului postuniversitar mi-au fost repartizaţi
câte doi secundari pe care i-am îndrumat personal până la terminarea anului de
curs. Numărul secundarilor care au lucrat alături de mine este de 17. Am participat la organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la UMF. De
asemenea am participat la şase comisii de examene de rezidenţiat ca secretar
de comisie şi la patru comisii de examen de specialitate. Am făcut parte din numeroase comisii de doctorat şi pe parcursul activităţii didactice desfăşurate am
colaborat la editarea unor caiete de lucrări practice, tratate (4), la un manual
pentru studenţi şi ca prim autor la 5 monografii chirurgicale.
Activitatea ştiinţifică
În timpul facultăţii am făcut parte din cercurile ştiinţifice studenţeşti unde am
elaborat mai multe lucrări care au fost prezentate la sesiunile de comunicări
ştiinţifice ale studenţilor.
În timpul stagiilor de internat şi apoi ca asistent stagiar, am participat la efectuarea unor lucrări ştiinţifice în cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc.

Am efectuat intervenţii chirurgicale mici, mijlocii şi mari cu specificul unei secţii
de chirurgie generală. În perioada când am lucrat în Spitalul "Dr. Stâncă", am
continuat intervenţiile chirurgicale pe suprarenale în chirurgia HTA obţinând
unele succese, în cazul tinerilor cu hiperadrenalinemism cronic, cercetări care
s-au concretizat în elaborarea unor lucrări prezentate în cadrul şedinţelor de
comunicări ale USSM-ului, apoi publicate în ţară şi străinătate.

Am răspuns de organizarea şi funcţionarea biobazei existente în spital, timp
de aproape 7 ani.
În anul 1976 mi-am susţinut colocviul de admitere la doctorat pe care l-am promovat.

Din anul 1985 lucrez în Clinica Chirurgie II a Spitalului Universitar Bucureşti
(prof.dr.doc. D. Gavriliu). Aici am avut posibilitatea să abordez patologia chirurgicală a esofagului precum şi o gamă largă a intervenţiilor chirurgicale cu viză
esofagiană.
Am urmat cursul de perfecţionare în chirurgie digestivă superioară-"Chirurgia
polului gastric superior" în anul 1986.
Specificul spitalului, acela de urgenţă în toată complexitatea ei, reprezintă motivul pentru care în opt ani am înregistrat peste 650 de intervenţii chirurgicale.

În anul 1981 am devenit doctor în ştiinţe medicale prezentând şi susţinând teza
de doctorat intitulată "Trombangeita Buerger la tineri şi adulţi de până la 45
de ani".
Sunt membru al USSM - Secţia Chirurgicală, din anul 1976.
Pe parcursul timpului am participat la numeroase congrese naţionale şi internaţionale cu lucrări şi comunicări elaborate în clinicile unde mi-am desfăşurat
activitatea.
Am publicat în ţară şi în străinătate peste 135 de lucrări ştiinţifice, cursuri şi
caiete de lucrări practice. Am condus trei proiecte de cercetare pe baza de
Grant.

Am participat la toate tipurile de intervenţii chirurgicale practicate pe polul
gastric superior (800 de esofagoplastii) continuând intervenţiile chirurgicale
care vizau patologia rectului şi patologia glandelor suprarenale.
În iunie 1993 am susţinut şi promovat concursul de şef de lucrări - chirurgie
generală - la Clinica Chirurgie II (S.U.B.) din cadrul UMF "Carol Davila", în 1996 de-
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ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
ÎN ACEST MOMENT, BUCUREŞTIUL ESTE CEL MAI IMPORTANT ORAŞ
AL ŢĂRII ATÂT DIN PUNCT DE VEDERE AL MĂRIMII CÂT ŞI AL IMPORTANŢEI: CENTRU POLITIC, ECONOMIC, FINANCIAR-BANCAR, COMERCIAL, CULTURAL, ŞTIINŢIFIC AL ŢĂRII NOASTRE
Bucureşti, capitala României, este aşezat în sudul ţării, în centrul Câmpiei Române, la o altitudine de aproximativ 70 – 80 metri deasupra nivelului mării.
Cadrul natural în care a fost întemeiat Bucureştiul oferă o mare varietate peisagistică, spre deosebire de felul cum arată, în rest, Cămpia Română, care
este destul de monotonă ca şi înfăţişare. În zona Bucureştiului se întindeau cândva Codrii Vlăsiei, din care s-au păstrat până azi pădurea Băneasa și pădurea Andronache. Capitala este străbătută de râul Dâmboviţa pe o distanţă de 24 kilometri, în care se varsă râul Colentina, ce străbate nordul oraşului. De-a lungul Colentinei, care are un curs foarte sinuos, s-a format o salbă de lacuri naturale (Mogoşoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca).
Scurt istoric al oraşului
Legenda spune că oraşul Bucureşti a fost întemeiat pe la jumătatea secolului 15 de un cioban, pe nume Bucur, care a coborât cu turmele sale de oi din munţii
Făgăraş. Prima atestare documentară a oraşului, în care se menţionează şi numele oraşului, datează din vremea lui Vlad Ţepeş ( 20 septembrie 1495). Aici, domnitorul a pus să se ridice o cetate fortificată, cu scop de a opri invaziile turceşti, care erau o veşnică ameninţare la adresa voievodatelor româneşti din Evul Mediu.
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În epoca feudală, într-un document din vremea lui Constantin Brâncoveanu, oraşul este descris ca fiind „măreţ şi neasemuit”, în acea perioadă fiind ridicate numeroase edificii, iar cultura şi arta au cunoscut o înflorire fără precedent.
La 24 ianuarie 1859, s-a semnat „actul de naştere” al României prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Ţării Româneşti, după ce, la 5 ianuarie 1859,
fusese ales domn al Moldovei. Din momentul unirii celor două principate, Bucureştiul a devenit capitala ţării, intrând într-o nouă etapă a dezvoltării sale. După 1
decembrie 1918, când Ardealul s-a unit cu România, el devine capitala României Mari.
Numeroasele parcuri şi lacuri presărate pe suprafaţa Capitalei au conferit acesteia imaginea de ”oraş-grădină”, unele dintre acestea dăinuind din secolul al 18-lea
sau începutul secolului al 20-lea.

ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Adresa: Sos Bucureşti – Ploieşti,
nr 8B, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.224.58.60
Fax: 021.224.58.62
E-mail: office@alpab.ro
Web: www.alpab.ro

Persoane de contact
RADU POPA
Director General
radu.popa@alpab.ro
MAGDALENA MARISESCU
Director Adjunct
magdalena.marisescu@alpab.ro
VIRGIL ANASTASIU

Director Adjunct
virgil.anastasiu@alpab.ro
LIVIO BURTON
Director Adjunct
livio.burton@alpab.ro
CARMEN CHICU
Sef Serviciu Relatii Publice
carmen.chicu@alpab.ro
Parcul Cişmigiu
Numele grădinii Cişmigiu datează din vremea lui Alexandru Ipsilanti, domnul Ţării Româneşti, care a comandat construirea a două cişmele în zona mlăştinoasă pe care se alfă
astăzi parcul.
Abia în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, zona a devenit grădină publică, fiind amenajată de celebrul arhitect
peisagist vienez Carl Friederich Wilhelm Meyer. Inaugurarea oficială a grădinii Cişmigiu s-a realizat în 1854 după o
perioadă de reamenajare și înfrumuseţare. În acestă perioadă, aici se organizau reprezentaţii culturale sau se desfăşurau întreceri cu barca pe lac.
Începând din 1910, arhitectul peisagist F.Rebhun a contribuit la actuala înfăţisare a parcului, amenajând parterul
central ca o împletitură de alei, completând plantaţia de
tei cu elemente verticale şi creând grădina de trandafiri în
partea de nord a parcului.

O altă creaţie a lui Rebhun este Rondul Roman, inaugurat în 1943, care adăposteşte busturi cioplite în piatră, reprezentând chipurile marilor oameni de cultură:
Mihai Eminescu, Alexandru Odobescu. Titu
Maiorescu, I.L. Caragiale, George Coșbuc, St.O.
Iosif, Ion Creangă, A l. Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu,
B.P.Haşdeu, N.Bălcescu, V. Alecsandri.
În Cişmigiu s-au plantat şi s-au aclimatizat pentru
prima oară numeroşi arbori ocrotiţi precum: Platanus acerifolia; Torreya nucifera; Torreya californica; Cedrus atlantica (pin rosu japonez);
Picea excelsa inversa (molid rosu); Magnolia stellata (magnolie).
Pe lacul Cismigiu, situat în interiorul parcului, au
fost aduse recent păsări exotice (păuni, lebede,
raţe caroline, gâşte călifar alb, gâşte călifar roşu,
gâste de Nil, raţe cu ciuf, gâşte canadine cu gât
roşu, gâşte canadiene, gâşte Magellan, raţe mandarin).
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Parcul Herăstrău
Parcul Herăstrău a fost construit în anul 1936 sub denumirea de
“Carol II”, pe o suprafaţă mlăştinoasă, situată în zona de nord a
Capitalei. Este unul dintre cele mai mari parcuri ale Bucureştiului,
având o suprafață totală de 110 hectare.
Proiectele pentru acest parc au fost realizate de arhitecţii Pinard şi
Rebhun, aleile fiind proiectate de arhitectul Octav Dobrescu. Un
merit deosebit revine arhitectului Fr. Rebhun, care a contribuit la
crearea compoziţiei vegetale (arbori, arbusti, flori).
Vegetaţia parcului este formată dintr-o varietate de specii de arbori
şi arbusti foioşi (arţari, frasini, plopi, salcii, tei) şi raşinoşi ( buxus, juniperus, tazus, forxitia, filadelfiu, spireea, lonicera). De asemenea, în
parc se găsesc şi arbori protejaţi: stejarul lui Tagore, plantat în anul
1968 şi cireşii floriferi din Grădina Japoneză, donaţi de împăratul
Japoniei.
Fauna parcului se compune din diverse specii de păsări (mierle, cinteze, coţofene, porumbei , piţigoi) şi mult îndrăgitele veveriţe. Recent,
în zona Insulei Trandafirilor au fost aduse păsări exotice (păuni,
lebede, raţe caroline, gâşte călifar alb, gâşte călifar roşu, gâste de Nil,

raţe cu ciuf, gâşte canadine cu gât roşu, gâşte canadiene, gâşte Magellan, raţe
mandarin.
Puncte de interes:
- Zona Expoflora, care se întinde pe o suprafaţă de 15 ha şi în care an de an se
realizează decoruri florale de o înaltă măiestrie artistică;
- Insula Trandafirilor, creată de arhitectul peisagist F. Rebhun şi a cărei com-

Parcul Carol
Parcul Carol, inaugurat în anul 1906, pentru a sărbători 40 de ani de domnie a
regelui Carol I şi România - 25 de ani de regat, Parcul Carol a fost proiectat de
peisagistul francez E. Redont, iar de organizarea lui s-a ocupat academicianul
Constantin I. Istrati. Parcul se întinde pe o suprafaţă de 29 hectare şi include un
mic lac de agrement traversat de un pod pavat cu dale din marmură.
Amenajat pe Dealul Filaretului, unde se întindeau odinioară viile Bucureştiului, într-un stil mixt ce îmbină geometria folosită în cazul Aleii Centrale cu
sinuozitatea aleilor, parcul are o puternică latură peisagistă, vegetaţia fiind dispusă astfel încât să creeze minunate peisaje naturale.

poziţie are două axe, una care deschide perspectiva către Muzeul Satului şi alta
care face legătura cu restul parcului.
- Grădina Japoneză, amenajată în anul 1998 cu sprijinul Ambasadei Japoniei în
România şi a Fundaţiei Comemorative a Expoziţiei Mondiale Japoneze;
- Monumente şi statui, cele mai reprezentative fiind cele care alcătuiesc
monumentul dedicat Uniunii Europene;
- Cinematograful în aer liber;
- Teatrul de vară;

Castelul de apă, denumit Cetatea lui Vlad Ţepeş şi construit conform planurilor
întocmite de Ş. Burcuş, V. G. Ştefănescu, I. Berindei, reproduce Cetatea Poenari,
ridicată de Vlad Ţepeş.
Fântâna “Zodiacul”, realizată de arhitectul O. Doicescu şi sculptorul M. Constantinescu, este una dintre cele mai frumoase fântâni din Bucureşti.
Parcul Carol este dominat de impozantul Mausoleu, ridicat după planurile
arhitecţilor H. Maicu şi N.Cucu şi inaugurat în 1963. Din anul 1991, aici au fost
aduse osemintele ostaşilor căzuţi în al doilea război mondial din Mausoleul de
la Mărăşeşti, iar monumentul a fost închinat în cinstea memoriei eroului necunoscut.

B
U
C
U
R
E
Ș
T
I

Puncte de interes
Din anul 2004, Parcul Carol este înscris pe lista monumentelor istorice.
Frumosul parter central al parcului Carol este străjuit de două sculpturi ce
reprezintă doi tineri nud, cunoscute sub denumirea de Giganţii, sculptaţi de
Dimitrie Paciurea şi Karl Storck.
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Parcul Tineretului
Lipsa spaţiilor verzi din sudul Bucureştiului a determinat proiectarea şi amenajarea în perioada 1965-1974 a actualului parc al Tineretului, în zona cunoscută sub numele “Cocioc” sau “Valea Plângerii”, la mică distanţă de centrul
oraşului.
Prin lucrări de terasament şi
modelare a terenului –
caracterizat de prezenţa
unei denivelări de circa 8-10
m, arhitectul Valentin
Donose, din cadrul Institutului Proiect Bucureşti, a
reuşit să ofere o panoramă
încântătoare asupra lacului
şi a celor trei insule.
Artera principală descrie o
curbă largă, iar aleile rectilinii intersectează axial un mare bazin circular cu apă,
punctul central al arhitecturii parcului. Platforma dalată decorată cu grupuri
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statuare şi parterul curbat
încadrat de platani, alături
de „Rozariu” completează
atmosfera de linişte şi relaxare.
În incinta parcului este
amplasată Sala Ioan Kunst
Ghermănescu (fosta Sala
Polivalentă)
destinată
manifestarilor culturalartistice şi sportive.
Pistele special amenajate pentru role şi biciclete, mesele de şah, terenurile de
tenis, fotbal, baschet şi minigolf reprezintă puncte de atracţie pentru vizitatorii
dornici de mişcare.
Datorită reliefului natural şi accidentat, vegetaţia acestui parc este compusă
din arbori şi arbuşti foioşi şi rășinoşi, plante decorative anuale, bienale şi perene
dispuse în diverse forme: ronduri, rabate, figuri regulate şi neregulate, etc.

Parcul Circului
Parcul Circului a fost creat în anul 1958 pe locul fostei gropi “Tonola” pe o
suprafaţă de 26 hectare. Proiectul de amenajare al parcului a fost elaborat de
Institutul de Proiectare Bucureşti, în speţa de arhitectul peisagist V. Donose. În
anul 1960, au început lucrările de sistematizare, fiind realizate instalaţia de iluminat şi instalaţia de apa a parcului.
Aleile ascunse printre vegetaţia bogată şi frumoasele sculpturile te îmbie la
plimbări nesfârşite pe marginea lacului unde cresc nuferi, lotusi si specii de
floră mediteraneană unice în capitală. Alături de sculpturi realizate în trunchiurile arborilor şi arbuştilor, de către artistul plastic C. Teodorescu, în parc se
regăsesc înca două opere de artă: o statuie reprezentând simbolul cosmonauţilor – racheta metalică situată pe parterul central şi o altă statuie formată din două zale unite din piatră cioplită, reprezentând simbolul prieteniei.

Prezentare proiecte ALPAB
Programele pe care le desfăşor în cadrul Administratiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au în vedere administrarea eficientă a patrimoniului, astfel
încât să conservăm valoroasa moştenire naturală şi culturală, dar şi să creştem
oportunităţile de agrement, educaţie şi recreere pentru vizitatorii noştri.
Pentru ca lucrăm pentru satisfacţia celor care îşi petrec timpul liber în spaţiile
administrate de noi, am propus şi am finalizat proiecte de care să beneficieze
tinerii activi, copii, dar şi vârstnicii care îşi doresc un moment de relaxare. Însă
toate acţiunile noastre au în vedere protejarea mediului înconjurător, dar şi
crearea de noi spaţii verzi şi înfrumuseţarea celor deja existente. În contextul actual în care se vorbeşte foarte mult de poluare şi schimbări climatice, politica
de mediu reprezintă o prioritate pentru instituţia pe care o coordonez.
Evenimentele organizate în parcurile noastre au ca scop promovarea
activităţilor culturale, educaţionale şi sportive care pot oferi o alternativă rutinei cotidiene, într-o capitală în care dorim să îmbunătăţim calitatea vieţii
locuitorilor şi să ii redăm imaginea de capitală europeană.
Deşi suntem la început de drum, cred că schimbările au început deja să se vadă,
satisfacţia mea fiind reprezentată de momentele în care primim mulţumiri şi
felicitări de la cetăţeni, ceea ce ne determină să continuam proiectele propuse.
Un exemplu în acest sens, îl reprezintă popularea lacurilor cu păsări exotice,
când entuziasmul şi bucuria se citeau pe feţele vizitatorilor din parcuri şi în
scrisorile primite.

Herăstău, Parcul Cişmigiu, Parcul Carol, Parcul Tineretului) - 2009- 2010;
- modernizarea sistemului de irigaţii (Parcul Herăstău, Parcul Cişmigiu, Parcul
Carol, Parcul Tineretului) - 2009- 2010;
- restructurarea şi îmbogățirea vegetaţiei - 2010;
- lucrări de restaurare a monumentelor (Parcul Herăstău, Parcul Cişmigiu, Parcul Carol) – 2010;
- implementare sistem wireless (Parcul Herăstău, Parcul Tineretului ) - 2009;
Proiecte lacuri:
- popularea lacurilor cu păsări exotice (Herăstrău, Cişmigiu, Bordei) – iunie 2009;
- reabilitarea obiectivelor de pe salba de lacuri a râului Colentina ( ecluza Floreasca, refacerea barajelor, reabilitare apărătorilor de mal) – 2009-2012;
- reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe râul Colentina - 2009-2012;
- trecerea tuturor lacurilor din salba râului Colentina în patrimoniu A.L.P.A.B;
Proiecte agrement:
- reabilitare băi publice -2009-2010;
- dotarea ştrandurilor cu instalaţii de recirculare şi filtrare a apei – 2009-2012;
- reabilitarea debarcaderelor pentru bărci, şalupe, vaporaşe şi hidrobiciclete –
2009;
- mărirea capacităţii de transport pasageri pentru agrement;
Proiecte fântâni:

Proiecte parcuri:
- amenajarea de piste pentru biciclete în Parcul Herastrau şi în Parcul Tineretului, (inaugurată în iulie 2009);
- reabilitarea şi construirea de noi terenuri de sport - 2009 - 2010;
- refacerea şi construirea de noi locuri de joacă pentru copii conform standardelor internaţionale - 2009-2010;
- montarea de panouri informative (şi in sistem braille) - 2009;
- reabilitarea pavilioanelor cu destinaţie socio-culturală - 2009;
- realizarea unui Skate Park în Parcul Tineretului – 2009-2010;
- construirea celui mai mare AquaPark din capitală - 2009- 2010;
- amenajarea unui nou parc în zona Ghencea (cu o suprafaţă de 9,5 ha) - 20092010;
- modernizarea sistemului de iluminat public de siguranţă şi ambiental (Parcul

- reabilitarea fântânilor Izvorul Rece, Şcoala Monetăriei, Sfinţii Voievozi şi Zodiac-2009-2010;
- amenajarea unor fântâni arteziene de mici dimensiuni în scuaruri, alianiamente stradale -2009-2012;
Proiecte ceasuri:
- repararea, recondiționarea şi înlocuirea ceasurilor stradale -2009;
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Radu Popa
Director General - ALPAB

Informaţii personale:
Nume: POPA
Prenume: Radu
Data şi locul naşterii: 15 Mai 1974 – Sebeş, Jud. Alba
Domiciliul: Bucureşti, sector 4
Stare civilă: necăsătorit
Profesia: Inginer / Manager
Telefon: 021/2245860
Fax: 021/2245862
Educaţie şi formare:
Iulie 2009- Curs INA- Protocol Instituţional Public
Septembrie 2008 – Curs Strategie si Competitivitate – Georgetown University –
SUA
Iulie 2007 – Absolvent I. N. A. – Cursuri pentru Înaţi Funcţionari Publici.
Octombrie 2006 – Doctorand – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Iulie 2006 – Strasbourg - Şcoala Europeană Ovidiu Şincai - Studii Academice
Postuniversitare în domeniul Integrării Europene
Februarie 2006 – Absolvent Colegiul Naţional de Apărare – Universitatea
Naţională de Apărare - Studii Academice Postuniversitare în domeniul Strategiei de Securitate Naţională
Octombrie 2006 – Curs „Manager Achiziţii” – A.N.R.M.A.P.
Iunie 2005 – Absolvent Colegiul Superior de Siguranţă Naţională - Academia
Naţională de Informaţii - Studii Academice Postuniversitare în domeniul Siguranţei Naţionale
Ianuarie 2005 – Absolvent Academia Diplomatică - Ministerul Afacerilor Externe
- Studii Academice Postuniversitare în domeniul Relaţiilor Internaţionale
Iunie 2004 – Curs Achiziţii Publice – Ministerul Finanţelor Publice
Septembrie 2004 – Absolvent al Institutului Social Democrat Ovidiu Şincai –
Diplomă de Master în domeniul Managementului Politic
Mai 2002 - Curs Commodities Exchange – ETK & Budapest Commodities Exchange
Septembrie 1998 – August 1999 – Cursuri Post-universitare de Expert Manager
în cadrul Catedrei de Terotehnică a IPB în colaborare cu Academia de Studii Economice
1992 – 1997 – Licenţiat - Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Ingineria
Sistemelor Biotehnice, Specializarea Utilaj Tehnologic pentru Industria Alimentară

Mai 1998 – Membru PSD – Organizaţia Sector 1 Bucureşti
Abilităţi: Iniţiativă, minte analitică, spirit de echipă, bun organizator
Operare PC: MS Windows, MS Office, MS Internet Explorer
Stagiu militar: satisfăcut (oct. 1997 – apr. 1998) – Slatina – Şcoala de Poliţie
Permis de conducere: categoria B (din 1992)
Limbi străine: Engleza – Nivel Conversaţional
Experienţă profesională:
Mai 2009 - Prezent
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - Director General
Februarie 2009 - Aprilie 2009
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - Director Adjunct
Septembrie 2008 - Ianuarie 2009
PR Lobby Agency - Preşedinte
Noiembrie 2007 - August 2008
Bursa Română de Mărfuri - Preşedinte Director General
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Iunie 2004 - Octombrie 2007
Bursa Română de Mărfuri - Director Reţea Teritorială
Aprilie 1999 - Mai 2004
Bursa Română de Mărfuri - Direcţia Operaţiuni Tranzacţii - Şef Departament
Supraveghere Terminale, Clienţi
August 1998 - Aprilie 1999
S.C. CICALEX S.A. Alexandria – Director Marketing
Aprilie 1998 – August 1998
S.C. NIRO Grup SRL - Şef Departamentul Comercial
Martie 1997 – Aprilie 1998
S.C. Ghiţescu & Popa SRL Roşiori de Vede - Director Tehnic

Ianuarie 2004 – Membru al Fundaţiei Colegiului Naţional de Apărare;
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