
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lansarea proiectului “Managementul Polului naţional de competitivitate 

 în promovarea sistemelor moderne de fabricaţie pentru implementarea 

 principiilor verzi – MEDGreen” 

 

Brăila, 28.07.2014  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE), derulează proiectul “Managementul Polului naţional de 

competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricaţie pentru implementarea principiilor verzi – 

MEDGreen“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 

încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.   

Valoarea totală a proiectului este de 853.720 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 843.260 lei. 

Proiectul se implementează în Brăila, pe o durată de 19 luni, începând cu data de 22.05.2014. 

Obiectivul proiectului vizează asigurarea unei structuri de management şi coordonare eficientă a proiectelor 

entităţilor constitutive ale Polului, în vederea implementării coerente a strategiei de dezvoltare a acestuia, precum şi 

crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile prin promovarea inovării, a principiilor economiei verzi şi a 

creşterii productivităţii sectorului de producţie a componentelor şi sistemelor moderne de fabricaţie cu valoare 

adaugată mare, competitive pe piaţa naţională şi internaţională. 

Polul MEDGreen cuprinde 10 proiecte, din care 3 proiecte de investiţii, 3 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare 

şi 4 proiecte de tip “soft” care sunt în derulare în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov. Valoarea 

totală a acestor proiecte este de 88.680.995,61 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 44.241.711,45 

lei. 

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului de management al polului sunt: promovarea polului şi a firmelor 

membre în cadrul târgurilor şi expoziţiilor naţionale şi internaţionale; organizarea de instruiri pe tema 

managementului polului şi a reţelelor de cooperare la nivel naţional şi internaţional; identificarea unui model de 

dezvoltare a Polului şi participarea la stagii de documentare în UE pe teme similare; crearea/facilitarea 

parteneriatelor cu actori interni/externi, clustere, alţi poli de competitivitate la nivelul UE, prin identificarea 

domeniilor de  interes pentru activităţi de cooperare. 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la Polul Medgreen, persoana de contact este d-na Luiza Ţigănuş, 

manager proiect, tel. 0339/732 414, fax: 0339/732 417, e-mail: luiza.tiganus@adrse.ro. 

 


