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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII   

REGIONALE ŞI TURISMULUI AFERENT ANULUI 2009 
 
 

 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) are ca 
principale domenii de activitate planificarea, dezvoltarea 
teritorială naţională şi regională, cooperarea transfrontalieră, 
transnaţională şi interregională, urbanismul şi amenajarea 
teritoriului, construirea de locuinţe, turismul. 
 
Actuala structură a ministerului este organizată conform 
Hotărârii Guvernului nr.1631/2009 şi preia toate obligaţiile 
fostului Minister al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi fostului 
Minister al Turismului. 
 
Raportul anual de activitate cuprinde activităţile derulate de 
cele două ministere pe parcursul anului 2009. 
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I. DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin MDRT 
în domeniul dezvoltării regionale: 
 
I.1. Direcţia Implementare Programe PHARE CES 
 
I.2. Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 
 I.2.a. Direcţia Strategie şi Coordonare Program 
 I.2.b. Direcţia Gestionare Programe 

I.2.c. Biroul Monitorizare şi Evaluare Programe 
I.2.d. Serviciul Verificare Conformitate Programe şi 

Gestionare Nereguli    
 

I.3. Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Programe  
 
 
 
I.1. Direcţia Implementare Programe PHARE CES 
 
Obiective generale 
Potrivit atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al ministerului, cel mai important şi complex obiectiv al Direcţiei a constat 
din continuarea implementării programelor finanţate din fonduri 
europene de preaderare. 
 
În acest sens, Direcţia Implementare Programe PHARE CES a îndeplinit 
atribuţiile Agenţiei de Implementare pentru Programul PHARE CES. 
Menţionăm că potrivit prevederilor Acordurilor de Finanţare, activitatea de 
contractare s-a încheiat în data de 30 noiembrie 2008, Direcţia 
Implementare Programe PHARE CES axându-se pe parcursul anilor 2008-
20101, exclusiv pe implementarea şi gestionarea contractelor finanţate în 
cadrul Programelor Naţionale PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi 
Socială, după cum urmează: 
• Phare 2004–168 contracte în valoare de 174.276.927,39 Euro, inclusiv 
contribuţia beneficiarilor locali; 
• Phare 2005-309 contracte în valoare de 252.056.921,88 Euro, inclusiv 
contribuţia beneficiarilor locali; 
• Phare 2006–139 contracte în valoare de 300.844.603,21 Euro, inclusiv 
contribuţia beneficiarilor locali. 
 

                                                 
1 Prezenta raportare se referă la anii 2009 şi 2010, fără a lua în calcul şi proiectele 
finalizate în cursul anului 2008. 
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Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
În îndeplinirea atribuţiilor de Agenţie de Implementare pentru Programul 
PHARE CES, Direcţia Implementare Programe PHARE CES a desfăşurat 
următoarele activităţi: 
 coordonarea activităţii de implementare şi monitorizare tehnică a 

proiectelor de grant (inclusiv prin verificarea cererilor de plată din punct de 
vedere tehnic şi a documentelor ce însoţesc cererile de plată, analizarea 
actelor adiţionale la contractele aflate în derulare, în vederea avizării, 
vizite la faţa locului în limita a 5% din numărul total de proiecte), potrivit 
procedurii de monitorizare, Ghidului Practic pentru Phare, ISPA şi SAPARD 
(PRAG)/legislaţiei româneşti în vigoare şi acordurilor de implementare 
încheiate cu autorităţile de implementare; 
 supervizarea raportărilor (trimestriale/intermediare, finale) transmise 

de Agenţiile de Dezvoltare Regionale; 
 consilierea beneficiarilor/Agenţiilor de Dezvoltare Regională/Unităţilor 

de Implementare a Proiectelor (UIP) în probleme specifice implementării 
proiectelor, inclusiv proceduri de achiziţii în conformitate cu legislaţia 
naţională sau cu PRAG pentru proiectele contractate înainte de 2007; 
 coordonarea activităţii de implementare şi monitorizare a proiectelor 

de infrastructură locală şi regională finanţate din programe PHARE, potrivit 
atribuţiilor de Angajator în contractele de lucrări–FIDIC; 
 coordonarea activităţii de implementare şi monitorizare a proiectelor 

de asistenţă tehnică finanţate din programe PHARE, potrivit atribuţiilor de 
Autoritate Contractantă/Achizitor; 
 asigură monitorizarea contractelor de furnizare echipamente prin 

verificarea documentelor contractuale, aprobarea garanţiilor financiare în 
vederea acordării datei de începere a implementării proiectelor, avizarea 
din punct de vedere tehnic a certificatelor de plată şi monitorizarea 
proiectelor potrivit prevederilor contractuale şi a procedurilor în vigoare; 
 elaborarea rapoartelor/ sintezelor solicitate conform procedurilor EDIS 

de către Coordonatorul Naţional al Asistentei Financiare şi de Responsabilul 
Naţional cu Autorizarea Finanţării din cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor; 
 asigură coordonarea asistenţei acordate Agenţiilor pentru Dezvoltare 

Regională şi altor instituţii implicate în implementarea proiectelor de 
investiţii, în legătură cu aplicarea corectă a PRAG/legislaţiei româneşti 
(inclusiv a procedurilor de achiziţii) şi procedurilor de monitorizare; 
 cooperează cu instituţiile de specialitate, interne şi internaţionale, care 

pot furniza date necesare în procesul de implementare şi evaluare a 
programelor de investiţii;  
 participă la întâlnirilor periodice ale Comitetului Comun de Monitorizare 

şi întâlnirilor cu reprezentanţa Comisiei Europene; 
 colaborează cu Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice în procesul de implementare a programelor PHARE; 
 colaborează cu Agenţiile de Dezvoltare Regională, cu autorităţile locale 

în vederea implementării programelor PHARE. 
 
Tipurile de proiecte finanţate în cadrul Programului PHARE 2005-2006 CES 
se structurează pe următoarele priorităţi: 
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• Infrastructură regională şi locală de transport, afaceri şi turism; 
• Măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a 
efectelor unor astfel de evenimente; 
• Îmbunătăţirea sistemului educaţional specific educaţiei şi pregătirii 
tehnice şi vocaţionale (TVET) & Pregătire continuă pentru angajaţii din 
învăţământul pre–universitar; 
• Îmbunătăţirea protecţiei mediului la nivel local şi regional; 
• Sprijinirea Agenţiilor de Dezvoltare Regională pentru 
reabilitarea/construcţia/ achiziţia de sedii. 
 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
Programul PHARE 2004 CES 
În cursul anului 2009 au fost finalizate în cadrul Programului Phare 2004 CES 
un număr de 121 de proiecte, în valoare de 145.482.024,03 Euro, din care: 
 8 contracte de infrastructură regională pentru care s-a finalizat execuţia 

lucrărilor în valoare de 43.561.002,81 Euro: 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.01 Centru de Resurse pentru Afaceri–Vaslui; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.03 Dezvoltarea şi modernizarea zonei de 
agrement Parc Măgura – Târgu Ocna;  
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.04 Reabilitarea monumentului istoric 
Cetatea Neamţului; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.07 Reabilitare drum de legătură între oraşul 
Videle si DN61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ601D şi DJ 612, Milcovăţu 
(Jud. Giurgiu)–Mereni; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.09 Reabilitarea şi modernizarea DJ 107 si DJ 
107D–Alba–Mureş; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.10 Pasaj pe şoseaua Pipera –Tunari; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.12 Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Brăila Lot II; 
• RO 2004/016-772.04.01.01.01.13 Port turistic Mangalia. 
 37 contracte de infrastructură şcolară în valoare de 44.864.281,22 Euro; 
 76 contracte de grant în cadrul componentei Schema de Investiţii pentru 

Proiecte mici de gestionare a deşeurilor în valoare de 57.056.740 Euro.  
 
Principalele rezultate atinse prin implementarea proiectelor finanţate din 
Programul PHARE 2004 CES au fost următoarele: 
• 4 centre turistice create sau reabilitate; 
• 2 drumuri judeţene reabilitate şi un pasaj suprateran;  
• 1 centru de afaceri creat; 
• reabilitarea a cel puţin 20 km. de reţea stradală în oraşul Brăila; 
• reabilitarea atelierelor şi laboratoarelor şcolare în 160 de unităţi şcolare 
din cadrul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic ; 
• staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; 
• platforme de compostare; 
• colectarea şi transportul deşeurilor municipale; 
• colectarea selectivă; 
• sisteme de salubrizare şi spaţii pentru depozitare temporară. 
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Programul PHARE 2005 CES 
În cursul anului 2009 au fost finalizate în cadrul Programului Phare 2005 CES 
un număr de 75 de proiecte, în valoare de 63.286.989,70 Euro, din care: 
 14 contracte de grant din componenta „Măsuri împotriva dezastrelor 

provocate de inundaţii-Poduri” în valoare de 22.857.043 Euro; 
 4 contracte de infrastructură regională în valoare 35.830.877,69 Euro: 

• RO2005/017-553.04.01.01.01.02.03 Reabilitare zona industrială Valea 
Ţerovei–Reşiţa; 
• RO2005/017-553.04.01.01.01.02.05 Reabilitarea zonei industriale Priboiu-
Brăneşti şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea 
îmbunătăţirii climatului economico-social si de mediu; 
• RO2005/017-553.04.01.01.01.02.11 Creşterea atractivităţii turistice a 
zonei cu potenţial balnear-Lacurile sărate-Zona Durgău-Valea Sarată şi 
Salina Turda; 
• RO2005/017-553.04.01.01.01.02.16 Reabilitarea drumurilor urbane în 
staţiunea Sovata. 
 12 contracte de grant în valoare de 746.606,08 Euro în cadrul 

componentei „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din 
învăţământul pre-universitar”; 
 37 de contracte de grant în valoare de 1.593.516,93 Euro în cadrul 

componentei „Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de 
servicii de consultanţă în afaceri”; 
 8 contracte de grant în valoare de 2.258.946 Euro în cadrul componentei 

“Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat în 
domeniul gestionării deşeurilor”. 
 
Principalele rezultate atinse prin implementarea proiectelor finanţate din 
Programul PHARE 2005 CES au fost următoarele: 
• 2 situri industriale reabilitate şi decontaminate;  
• 2 staţiuni/obiective turistice reabilitate;  
• reabilitarea infrastructurii afectate de inundaţii prin îmbunătăţirea 
accesului la comunităţile local şi amenajarea albiilor de râuri pentru 
prevenirea inundaţiilor; 
• staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; 
• cel puţin 150 de IMM-uri au beneficiat de servicii de consultanţă în 
domeniile: reorientarea şi restructurarea afacerii; Asistenţă-instruire pentru 
management; Asistenţă-instruire resurse umane; Asistenţă în marketing şi 
cercetare de piaţă; Asistenţă în producţie–productivitate, dezvoltare de 
produs, inovare, sisteme de calitate, certificare ISO; Asistenţă pentru 
export; Servicii de informaţii/informare–sisteme IT, parteneriate, 
promovarea vânzărilor, transfer tehnologic, servicii inovative; Servicii 
specializate pe sectoare/domenii de activitate; Asistenţă în obţinerea de 
finanţare; Asistenţă pentru cunoaşterea şi respectarea reglementărilor 
legale, în special a celor legate de piaţa internă europeană, aplicabile în 
România, în calitate de stat membru al UE. 
• Training pentru managerii şi profesorii din cadrul Centrului Naţional de 
Învăţământ Profesional şi Tehnic şi cele 16 centre regionale în următoarele 
domenii Management educaţional, Comunicare şi curriculum, Tehnicii de 
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informare şi comunicare (TIC), Proiectarea, organizarea şi evaluarea 
activităţilor didactice; 
• Creşterea capacităţii a 8 beneficiari privaţi de a gestiona într-un mod 
eficient activităţile de protecţia mediului.  
 
În cursul anului 2009 au fost finalizate în cadrul Programului Phare 2006 CES 
un număr de 20 de proiecte, în valoare de 28.671.290 Euro, din care: 
 14 contracte de furnizare echipamente în valoare de 28.329.424 Euro 

finanţate în cadrul componentei „Furnizare de echipament didactic 
specializat”; 
 6 contracte de grant în valoare de 341.866 Euro finanţate în cadrul 

componentei „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din 
învăţământul pre-universitar”. 
 
Programul PHARE 2006 CES 
Principalele rezultate atinse prin implementarea proiectelor finanţate din 
Programul PHARE 2006 CES au fost următoarele: 
• Training pentru managerii şi profesorii din cadrul Centrului Naţional de 
Învăţământ Profesional şi Tehnic şi cele 16 centre regionale în următoarele 
domenii Management educaţional, Comunicare şi curriculum, Tehnicii de 
informare şi comunicare (TIC), Proiectarea, organizarea şi evaluarea 
activităţilor didactice 
• Achiziţionarea de echipament didactic specializat pentru şcolile din 
cadrul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic.  
 
 
I.2. Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 
 
I.2.a. Direcţia Strategie şi Coordonare Program 
 
Obiective stabilite pentru anul 2009 
 Elaborarea Raportului Anual de Implementare solicitat de Comisia 

Europeană, potrivit Regulamentelor UE şi supunerea spre analiză şi 
aprobare, Comitetului de Monitorizare a POR; 
 Revizuirea Documentului Cadru de Implementare a Programului 

Operaţional Regional 2007-2013 pe baza inputurilor primite din 
implementarea programului, inclusiv revizuirea criteriilor de selecţie a 
proiectelor, pe domenii de intervenţie ale POR şi supunerea, spre analiză şi 
aprobare, Comitetului de Monitorizare al POR; 
 Modificarea schemelor de ajutor de stat/de minimis necesare finanţării 

proiectelor care intră sub incidenţa regulamentelor UE de ajutor de stat; 
 Asigurarea Secretariatului Comitetului de Monitorizare: organizarea 

şedinţelor, pregătirea documentelor şi a şedinţelor CMPOR, transmiterea 
membrilor comitetului a tuturor documentelor privind monitorizarea 
implementării programului; 
 Asigurarea interfeţei dintre Autoritatea de Management pentru POR şi 

potenţialii beneficiari de proiecte finanţabile din POR, prin elaborarea de 
materiale informativ; 



 7
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

 Asigurarea managementului tehnic al proiectelor de twinning, încheiate 
de MDRL cu parteneri din Statele Membre UE pentru sprijinirea AM POR în 
implementarea POR; 
 Realizarea unui sistem de raportare şi monitorizare a proiectelor care 

beneficiază de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional; 
 Verificarea şi monitorizarea permanentă a datelor proiectelor care au 

solicitat finanţare din POR prin intermediul SMIS-CNSR; 
 Revizuirea şi actualizarea manualului de proceduri pentru programarea şi 

monitorizarea implementării POR; 
 Asigurarea interfeţei cu Organismele Intermediare în domeniul 

gestionării datelor proiectelor care au solicitat finanţare POR; 
 Asigurarea interfeţei cu instituţiile CE pe problemele monitorizării 

Programului Operaţional Regional. 
 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
 Elaborarea Raportului Anual de Implementare a POR pe anul 2008; 
 Modificarea indicatorilor Programului Operaţional Regional 2007 –2013;   
 Revizuirea Documentului Cadru de Implementare a Programului 

Operaţional Regional 2007-2013 pe baza inputurilor primite din 
implementarea programului, inclusiv a indicatorilor, precum şi ajustarea 
unor criterii de selecţie a proiectelor pentru diferite  domenii de intervenţie 
ale POR; 
 Actualizarea estimărilor financiare pentru POR; 
 Modificare următoarelor scheme de ajutor de stat/ de minimis: 

• Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor  
• Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională, prin sprijinirea 
investiţiilor în turism; 
 Pregătire materiale pentru participarea MDRL la dezbaterile asupra 

viitoarei politici de coeziune a UE; 
 Organizarea şedinţelor Comitetului de Monitorizarea a Programului 

Operaţional Regional; 
 Pregătirea documentelor necesare membrilor CMPOR pentru luarea 

deciziilor optime privind implementarea şi monitorizarea implementării 
POR, în scopul atingerii obiectivelor programului; 
 Participarea activă la activitatea reţelelor URBACT, în care AM POR are 

statut de asociat al municipalităţilor partenere în proiect; 
 Implementarea recomandărilor referitoare la activitatea DSCP, formulate 

de misiunile de audit efectuate în AMPOR de către Direcţia Audit Intern al 
MDRL şi Autoritatea de Audit; 
 Revizuirea şi completarea Anexei XII, privind conformitatea sistemelor 

de management şi control ale POR, în vederea avizării de către Autoritatea 
de Audit şi CE;  
 Elaborarea de materiale informative referitoare la conţinutul POR, 

ajutorul de stat, dezvoltarea urbană, etc. şi susţinerea de prelegeri în 
teritoriu, în vederea asigurării interfeţei dintre Autoritatea de Management 
pentru POR şi potenţialii beneficiari de proiecte finanţabile din POR; 
 Asigurarea managementului proiectelor de twinning RO04/IB/OT04 şi 

RO/06/IB/SPP/02; 
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 Actualizarea procedurilor manualului privind monitorizarea şi evaluarea 
implementării POR; 
 Avizarea procedurilor Organismelor Intermediare privind monitorizarea 

implementării POR la nivelul regiunilor;   
 Participarea la lucrările Grupului Tehnic de Management, în vederea 

raportării modului de implementare a standardelor de control managerial 
intern, componentă principală a obiectivului ”Întărirea capacităţii 
administrative a MDRL”, din cadrul direcţiei de activitate a Planului 
Strategic pe termen mediu al MDRL, „Asigurarea cadrului necesar 
funcţionării MDRL” ; 
 Participarea la revizuirea Planului Strategic pe termen mediu al MDRL – 

componenta strategică şi componenta bugetară;  
 Asigurarea monitorizării acurateţei, disponibilităţii, integrităţii şi 

nivelului de completare a datelor aferente Programului Operaţional 
Regional, introduse în SMIS-CSNR; 
 Asigurarea gestionării în bune condiţii a Programului de Asitenţă Tehnică 

destinat pregătirii unor documentaţiilor tehnice pentru proiecte finanţabile 
prin Programul Operaţional Regional; 
 Analiza, evaluarea şi avizarea rapoartelor beneficiarilor de proiecte 

pregătite de MDRL în conformitate cu HG 1424/2007, finanţabile din POR; 
 Monitorizarea respectării de către beneficiarii proiectelor pregătite 

conform HG 1424/2007 a recomandărilor formulate pe baza cu ocazia 
avizării rapoartelor de eligibilitate a activităţilor proiectelor. 

 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 Elaborarea Raportului Anual de Implementare a POR pentru anul 2008, 

aprobat de CMPOR şi acceptat de Comisia Europeană; 
 Aprobarea de către Comisia Europeană a indicatorilor modificaţi ai 

Programului Operaţional regional 2007–2013;  
 Organizarea a două reuniuni a CMPOR şi pregătirea documentelor 

necesare membrilor CMPOR pentru luarea deciziilor, respectiv: 
• 14 –15 mai 2009, şedinţă CMPOR, Braşov; 
• 22 – 23 octombrie 2009, şedinţă CMPOR, Constanţa-Mamaia; 
 Aprobarea prin „ordin de ministru” a  modificărilor următoarelor scheme 

de ajutor de stat/ de minimis: 
• Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor;  
• Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională, prin sprijinirea 
investiţiilor în turism. 
 Elaborarea materialelor pentru dezbaterile asupra viitoarei politici de 

coeziune a UE: 
• Realizare punctaj pentru reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu 
dezvoltarea regională de la Marianske Lazne-22-24 aprilie, Cehia ; 
• Realizare punctaj pentru reuniunea Grupului Visegrad din 1-2 iulie 2009; 
• Contribuţie la poziţia MDRL privind consultarea publică lansată de Comisia 
Europeană pe marginea Cărţii Verzi a coeziunii teritoriale. 
 Elaborarea raportărilor săptămânale privind stadiul implementării 

Programului Operaţional Regional; 
 Actualizarea estimărilor financiare ale POR; 
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 Asigurarea unui management eficient al proiectelor gestionate de SMIS-
CSNR; 
 Avizarea rapoartelor beneficiarilor de proiecte pregătite conform HG 

1424/2007, privind eligibilitatea activităţilor propuse, formularea de 
recomandări formulate şi urmărirea respectării lor; 
 Sprijinirea autorităţilor locale, beneficiare de asistenţă tehnică în 

conformitate cu HG 1424/2007, în managementul elaborării documentaţiei 
tehnice a proiectelor finanţabile din POR;  
 Asigurarea unui management eficient al proiectelor finanţate din POR şi 

gestionate de SMIS-CSNR; 
 Asigurarea acurateţi datelor monitorizate în cadrul POR;  
 Asigurarea unui management eficient al proiectelor de twinning 

RO04/IB/OT04 şi RO/06/IB/SPP/02. 
 
I.2.b. Direcţia Gestionare Program 
 
Obiectiv strategic 

Contribuţia la asigurarea unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor 
nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 care 
să asigure respectarea regulii n+3. 
 
Obiective stabilite pentru anul 2009 

a. Lansarea cererilor deschise de proiecte pentru următoarele axe 
prioritare şi respectiv domenii majore de intervenţie din cadrul 
Programului operaţional regional 2007-2013:  
• 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor; 
• 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice; 
• 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. 
 
b. Contractarea alocării bugetare a Programului Operaţional Regional 
2007-2013 pentru anul 2007-2008 şi a 30% din alocarea pentru anul 
2009. 
 
c. Implementarea măsurilor de informare şi publicitate prevăzute 
pentru anul 2009 în Planul de Comunicare al Programului Operaţional 
Regional 2007-2013. 
 
d. Asigurarea capacităţii administrative de gestionare a POR 2007-2013 
la nivelul Autorităţii de Management (AM) şi al Organismelor Intermediare 
(OI). 
 
e. Implementarea strategiei de asistenţă tehnică din POR. 
 
Activităţi realizate în anul 2009 

a. Lansarea cererilor deschise de proiecte pentru următoarele axe 
prioritare şi respectiv domenii majore de intervenţie din cadrul 
Programului operaţional regional 2007-2013: 
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b. Contractarea 100% din alocarea bugetară a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 pentru anul 2007-2008, şi 30% din alocarea pentru anul 
2009 
 
Numărul de contracte semnate pana la data de 21.12.2009, este de 560, in 
valoare totala de 6.190 milioane lei din care 4.719 milioane Lei finanţare 
nerambursabila (FEDR + buget de stat) ceea ce reprezintă 100 % din 
alocarea financiara pentru anul 2007-2008 si 54 % din alocarea pentru anul 
2009.  

 
c. Implementarea măsurilor de informare şi publicitate prevăzute pentru anul 
2008 în Planul de Comunicare al Programului Operaţional Regional 2007-2013 
 
 

Descriere Indicatori de 
cantitate 

Data/ Perioada 
când s-a 

desfăşurat 
acţiunea 

Conferinţa naţională de prezentare a 
Raportului anual de implementare 
2008 

- nr participanţi: 47 10 decembrie 
2009 

Cumpărare de spaţiu media pentru 
difuzarea campaniei de promovare a 
POR în presa scrisă, TV şi internet 

S-a derulat campania 
de difuzare a 
machetei de presă 
REGIO 

Ianuarie–februarie 
2009 

A fost îmbunătăţit designul web site-
ului dedicat programului, 
www.inforegio.ro, şi au fost instalate 
funcţii noi.  

- Nr. vizitatori ai 
websiteului: 397 
951 

Ianuarie–martie 
2009 

Solicitările de informaţii sunt primite 
pe mail, prin telefon şi la sediul 
biroului de informare. 

- nr. informaţii 
oferite: 1539 

Ianuarie-
septembrie 2009 

Calendarul lansărilor 

Axa prioritară Domeniul major de intervenţie Data lansării 

4. Consolidarea mediului de 
afaceri regional şi local 

4.3 Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 

Lansarea în data de 2 noiembrie 
2009, cu depunere continuă 
începând cu 23 noiembrie 2009 

5.2. Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice 

Lansarea în data de 2 noiembrie 
2009, cu depunere continuă 
începând cu 23 noiembrie 2009 

5. Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului 

5.3 Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie 
turistică 

Operaţiunea Sprijinirea 
Promovării produselor specifice şi 
a activităţilor de marketing 
specifice a fost lansată în data de 
14 decembrie 2009, cu depunere 
continuă începând cu 11 ianuarie 
2010 
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Descriere Indicatori de 
cantitate 

Data/ Perioada 
când s-a 

desfăşurat 
acţiunea 

Evaluarea impactului măsurilor de 
informare şi publicitate pentru POR 

- raportul final al 
sondajului de opinie   

Martie 2009 

Materiale de informare şi materiale 
promoţionale realizate 

- Ghidul 
solicitantului pentru 
DMI 5.3, broşura 
privind egalitatea de 
şanse şi 
nediscriminarea 
(5000 exemplare), 
ghidul beneficiarului 
pentru utilizarea 
condiţiilor speciale 
de contract(4000 
exemplare) 
materiale 
promoţionale 5300 
buc. 

Mai-decembrie 
2009 

 
d. Asigurarea capacităţii administrative de gestionare a POR 2007-2013 
la nivelul Autorităţii de Management (AM), a Organismelor Intermediare 
(OI) şi a instituţiilor beneficiare. 
 
În anul 2009 Autoritatea de Management a fost beneficiară a proiectului de 
instruire „Instruire la nivel naţional şi regional pentru creşterea capacităţii 
de absorbţie a Programelor Operaţionale gestionate de MDRL”–RO 2006/018-
147.04.01.05.01 finanţat din programul Phare 2006. 
 
În cadrul acestui proiect au fost organizate sesiuni de instruire pentru 
Autoritatea de Management, Organismele Intermediare şi instituţiile 
beneficiare, astfel: 
  
 Pentru Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare: 

• un modul cu tema „Pregătirea proiectelor”, a 3 zile, pentru 15 participanţi 
• 3 module cu tema „Achiziţii publice”, a 3 zile, pentru 78 participanţi; 
• 2 module cu tema „Management de proiect”, a 3 zile, pentru 51 
participanţi; 
• 2 module cu tema „Tehnici de formare şi abilităţi de comunicare”, a 5 
zile, pentru 24 participanţi; 
• 4 module cu tema „Abilităţi de comunicare şi prezentare”, a 3 zile, pentru 
54 de participanţi. 
 
 Pentru instituţiile beneficiare 

• 16 module cu tema „Pregătirea proiectelor” a 3 zile fiecare, pentru 355 
participanţi; 
• 15 module cu tema „Achiziţii publice pentru contracte de lucrări” a 3 zile 
fiecare, pentru 293 participanţi; 
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• 15 module cu tema „Managementul proiectelor de lucrări” a 3 zile fiecare, 
pentru 362 participanţi. 
 
e. Implementarea strategiei de asistenţă tehnică din POR 
 
 Sprijin pentru Organismele Intermediare în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor delegate prin Acordul cadru de implementare a POR 2007-2013 
în România prin încheierea contractelor de finanţare în cadrul axei de 
asistenţă tehnică, organizarea de întâlniri comune de lucru. 
 Sprijinirea Autorităţii de Management în vederea implementări 

managementului şi evaluării prin semnarea deciziei de finanţare în cadrul 
axei de asistenţă tehnică. Prin fondurile alocate s-au achiziţionat 
echipamente performante necesare activităţilor curente, s-au suportat 
cheltuieli pentru vizitele precontractuale şi vizitele de verificare a 
atribuţiilor delegate organismelor intermediare, participarea personalului 
AM POR la întâlnirile de lucru cu CE sau cursuri specializate, organizarea a 2 
sesiuni de lucru a Comitetului de Monitorizare a POR. 
 
Rezultate semnificative obţinute 

Obiectivele propuse pentru anul 2009, în ceea ce priveşte implementarea 
POR 2007-2013, au fost atinse, în conformitatea cu planificarea propusă. La 
această dată, existau deja în proces de evaluare, selectie şi contractare 
peste 2910 proiecte depuse în cadrul programului, cu o valoare totală de 
peste 30,2 miliarde Lei în diverse etape de evaluare, selecţie şi contractare. 
Gradul de conştientizare şi informare a cetăţenilor cu privire la 
oportunităţile de finanţare oferite prin POR 2007-2013 a crescut faţă de 
anul 2008, Programul Operaţional Regional fiind unul dintre cele mai vizibile 
programe cu finanţare UE. 
 
I.2.c. Biroul Monitorizare şi Evaluare Programe 
 
Obiective stabilite pentru anul 2009 
Biroul Monitorizare şi Evaluare Programe (BMEP) are ca obiective 
principale de activitate, asigurarea evaluării pe parcursul perioadei de 
implementare a Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013 şi 
urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor rezultate din rapoartele de 
evaluare, precum şi realizarea rapoartelor de monitorizare a programului 
Phare pentru coeziune economică şi socială (CES). 
 
Strategia de evaluare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 pe 
parcursul perioadei de programare este cuprinsă în Planul Multianual de 
Evaluare (PME), document aprobat de Comitetul de Monitorizare a 
Programului Operaţional Regional (CM POR). Implementarea PME se 
realizează prin intermediul Planurilor Anuale de Evaluare (PAE) ale POR, 
care sunt avizate de către Comitetul de Management al Evaluării POR (CME 
POR) şi supuse ulterior aprobării Comitetului de Monitorizare POR. Fiecare 
PAE detaliază evaluările prevăzute în PME pentru un anumit an, asigurând, 
în acelaşi timp, corelarea cu planul de evaluare al Unităţii Centrale de 
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Evaluare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice-Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale. 

 
Activităţi realizate pe parcusul anului 2009 

1. Revizuirea Planului Multianual de Evaluare a POR 2007-2013 şi 
elaborarea Planului de Evaluare pentru anul 2010    
Planul Multianual de Evaluare a POR 2007-2013 a fost revizuit şi 
actualizat în vederea recorelării activităţilor de evaluare cu necesităţile 
operaţionale şi strategice imediate şi de perspectivă ale AM POR. În urma 
avizării de către CME POR a modificărilor din PME, a fost elaborat Planul 
Anual de Evaluare (PAE) pentru anul 2010. Cele două documente vor fi 
supuse aprobării CM POR prin procedura scrisă. 
 
Rezultate semnificative obţinute 
 PME 2007-2013 revizuit şi avizat de CME POR; PAE 2010 elaborat şi 
avizat de CME POR. 
 
2. Implementarea şi monitorizarea Planului Anual de Evaluare POR 
pentru anul 2009  
Planul de Evaluare pentru anul 2009, aprobat de Comitetul de 
Monitorizare a POR (CM POR) în data de 27 octombrie 2008, a prevăzut 
realizarea proiectului cu titlul „Evaluarea intermediară a POR pe 
perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2009” a cărui implementare, sub 
directa coordonare a BMEP, a avut loc în perioada aprilie-octombrie 2009. 
 
În vederea contractării asistenţei tehnice necesare pentru realizarea în anul 
2009 a studiului de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional 
Regional pentru perioada 01.01.2007–30.06.2009, BMEP a desfăşurat 
următoarele activităţi: 
• elaborarea documentaţiei necesare modificării Cererii de Finanţare pe 
anii 2008-2009, în scopul majorării sumelor alocate prin Axa a 6-a a POR 
pentru elaborarea de către evaluatori externi independenţi, a studiului de 
evaluare intermediară a programului; 
• elaborarea Specificaţiilor Tehnice şi contribuţii la definitivarea 
Documentaţiei de Atribuire; 
• participarea la procesul de selecţie şi evaluare a ofertelor primite.   
 
În vederea asigurării managementului tehnic şi a coordonării proiectului 
de evaluare, care a demarat în cursul lunii aprilie şi s-a finalizat în luna 
octombrie 2009, BMEP a desfăşurat următoarele activităţi:  
• monitorizarea şi supervizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul 
procesului de evaluare;  
• organizarea reuniunilor de lucru ale Comitetului de Coordonare a 
Proiectului, precum şi ale CME POR; 
• asigurarea legăturii dintre echipa de experţi evaluatori şi Autoritatea de 
Management şi Organismele Intermediare; 
• facilitarea cooperării între actorii cheie implicaţi în procesul de evaluare 
şi evaluatori; 
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• analiza calităţii Raportului de Evaluare (versiuni intermediare şi final) şi 
prezentarea acestuia în cadrul CME POR spre avizare; 
• asigurarea prezentării rezultatelor evaluării în cadrul CM POR; 
• diseminarea rezultatelor evaluării, după terminarea proiectului; 
• întocmirea documentaţiei de plată a Prestatorului de servicii. 
 
Monitorizarea implementării PAE 2009 a fost realizată direct, prin raportări 
lunare în cadrul Cererii de Finanţare, cât şi indirect, prin prezentarea unor 
Rapoarte de proiect. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
Contract de prestări servicii privind realizarea studiului de evaluare 
intermediară a POR, semnat şi implementat; Raportul de Evaluare 
Intermediară a POR finalizat, cuprinzând inclusiv un set de concluzii şi 
recomandări ale evaluatorilor externi privind managementul şi 
implementarea programului-dezbătut cu toţi partenerii implicaţi şi 
prezentat inclusiv în cadrul reuniunii CM POR din luna octombrie 2009; 
rezumatul evaluării intermediare, în limbile română şi engleză, publicat 
pe site-ul ministerului. 
 
3. Elaborarea Planului de Acţiune privind implementarea 
recomandărilor evaluării intermediare a POR şi monitorizarea stadiului 
de implementare a recomandărilor  
Concluziile şi recomandările care au rezultat în urma studiului de evaluare 
intermediară a POR pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009, au fundamentat 
elaborarea de către BMEP a unui Plan de Acţiune, document care, după ce 
a fost supus dezbaterii AM POR şi partenerilor implicaţi, a fost aprobat în 
data de 7.01.2010 de către şeful AM POR. El cuprinde măsuri concrete 
pentru transpunerea în practică a recomandărilor experţilor evaluatori, 
termene clare de implementare precum şi structurile responsabile. BMEP 
monitorizează trimestrial stadiul de realizare a măsurilor incluse în Planul 
de Acţiune pentru implementarea recomandărilor Raportului de Evaluare 
Intermediară a POR. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
 Plan de Acţiune privind implementarea recomandărilor Raportului de 
Evaluare Intermediară a POR pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009-
elaborat şi aprobat. 
 
4.  Realizarea de evaluări ad-hoc 
În perioada februarie-mai 2009, BMEP a realizat evaluarea ad-hoc a 
Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 4.2 ’’Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi 
activităţi’’, din cadrul Axei Prioritare 4 a POR. Evaluarea ad-hoc a avut un 
dublu obiectiv. În primul rând a urmărit furnizarea managementului AM POR 
a unei imagini clare a dificultăţilor întâmpinate de potenţialii beneficiari în 
realizarea de proiecte eligibile în cadrul DMI 4.2. şi formularea unor puncte 
de vedere şi recomandări pentru absorbţia fondurilor. În egală măsură 
proiectul a urmărit ca prin desfăşurarea internă a unor activităţi specifice 
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de evaluare, să familiarizeze personalul BMEP cu utilizarea metodologiei şi a 
unor instrumente de lucru proprii evaluării, şi, nu în ultimul rând, să 
dezvolte legături parteneriale şi transparente cu Organismele Intermediare 
implicate în implementarea programului.  
 
Rezultate semnificative obţinute 
Evaluare internă ad-hoc a DMI 4.2 şi Raport de Evaluare elaborat şi 
prezentat în cadrul CM POR din 14-15 mai 2009. 
 
5. Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi elaborarea procedurilor 
specifice 
În paralel cu implicarea în coordonarea şi supervizarea activităţilor de 
evaluare a POR, membrii BMEP au participat la diferite sesiuni de pregătire 
profesională, conferinţe, seminarii, reuniuni şi ateliere de lucru în domeniul 
evaluării. Doi angajaţi ai biroului au participat ca membri permanenţi în 
Grupul de Lucru pentru Evaluare (GLE), organizat de către Unitatea 
Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale (ACIS) constituite în Ministerul Finanţelor 
Publice. A fost continuat procesul de actualizare a procedurii de evaluare 
a Programului Operaţional Regional, în funcţie de experienţa practică 
dobândită pe parcursul realizării şi managementului procesului de evaluare. 
Au fost analizate şi avizate procedurile de evaluare ale Organismelor 
Intermediare. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
Participarea la reuniunile de lucru ale GLE şi elaborarea, în cadrul acestora, 
a modelului standard de Specificaţii Tehnice pentru evaluarea programelor 
operaţionale; Participarea la seminarii şi conferinţe organizate de Comisia 
Europeană pe teme de evaluare, inclusiv evaluarea şi viitorul politicii de 
coeziune. Procedura de evaluare AM POR modificată şi aprobată; 
procedurile OI analizate şi avizate. 
 
 6. Alte activităţi desfăşurate de către BMEP, inclusiv activităţi suport 
în vederea atingerii obiectivelor propuse în anul 2009 şi a pregătirii 
activităţilor de evaluare din cadrul PAE 2010 
• Contribuţia BMEP la elaborarea Raportului Anual de Implementare a POR; 
• Contribuţii la elaborarea materialelor specifice activităţilor de evaluare, 
pentru prezentarea şi informarea CM POR şi/sau a conducerii MDRL; 
• Asigurarea secretariatului reuniunilor CME POR organizate pe teme privind 
evaluarea programului, privind modificarea PME, elaborarea PAE şi 
elaborarea Specificaţiilor Tehnice; 
• Modificarea Cererii de Finanţare a activităţilor desfăşurate de BMEP, 
pentru perioada 2008-2009 şi raportarea lunară privind stadiul de 
implementare a acestora; 
• Elaborarea Specificaţiilor tehnice pentru achiziţia de echipamente şi 
consumabile necesare bunei desfăşurări a activităţii BMEP; 
• Elaborarea Cererii de Finanţare a activităţilor ce vor fi desfăşurate de 
BMEP în perioada 2009-2010; 
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• Elaborarea Specificaţiilor Tehnice pentru studiile de evaluare care vor fi 
organizate în cursul anului 2010; 
• Elaborarea standardelor de management a politicilor publice; 
• Elaborarea şi actualizarea permanentă a Registrului Riscurilor legate de 
activităţile specifice ale BMEP. 
 
7. Monitorizarea în sistem EDIS a rezultatelor implementării 
programului Phare, componenta de Coeziune Economică şi Socială (CES), 
prin realizarea rapoartelor de monitorizare, precum şi raportarea 
stadiului punerii în aplicare a recomandărilor rezultate din 
monitorizare şi din rapoartele de evaluare ale programelor. 
  
În anul 2009 obiectivele BMEP  în acest domeniu, au fost următoarele: 
• Integrarea modificărilor documentelor de programare Phare CES în scopul 
corelării cu evoluţiile înregistrate în mediul economic şi social şi cu 
rezultatele implementării unor programe şi proiecte similare; supunerea 
spre aprobare a modificărilor. 
• Monitorizarea Programelor Phare CES în cursul anului 2009, BMEP a 
elaborat rapoartele de monitorizare privind stadiul de implementare (tehnic 
şi financiar) al programelor Phare CES 2002–2006 aflate în derulare, prin 
integrarea contribuţiilor celor 3 agenţii de implementare. Rapoartele au 
stat la baza dezbaterilor din Subcomitetul Sectorial de Monitorizare (SMSC) 
al componentei CES, ale cărui reuniuni au avut loc în lunile martie şi 
octombrie 2009.  
 
Rezultate semnificative obţinute pentru 2009  
Modificări ale fişelor de program Phare CES 2006 Partea 3, aprobate de 
Comisia Europeană; Rapoarte de monitorizare pentru programele Phare 
CES 2002–2006, elaborate şi prezentate în cadrul SMSC. 
 
 
I.2.d. Serviciul Verificare Conformitate Programe şi Gestionare 
Nereguli 
 
Obiectivele stabilite pentru anul 2009 
 Verificarea şi avizarea din punct de vedere procedural a documentelor 

aferente proiectelor finanţate prin Programele Phare CES şi Phare CBC 2003, 
2004, 2005 şi 2006 aflate în curs de implementare; 
 Creşterea calităţii documentelor elaborate în cadrul direcţiilor implicate 

în gestionarea Programelor Phare CES şi Phare CBC şi reducerea ratei 
documentelor returnate pentru corecţii/respinse, prin informarea periodică 
a direcţiilor implicate privind motivele care au stat la baza returnării 
documentelor; 
 Monitorizarea ratei documentelor returnate/respinse prin întocmirea 

raportului lunar cu privire la documentele returnate de către serviciul 
VCPGN, realizarea analizelor privind numărul documentelor returnate 
pentru corecţii/respinse, a motivelor care au stat la baza 
returnării/respingerii acestora;  



 17
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

 Întocmirea şi avizarea rapoartelor trimestriale privind neregulile, pentru 
Programele Phare CES şi Phare CBC, Programul Operaţional Regional, 
Programele de Cooperare Teritorială Internaţională; asigurarea transmiterii 
acestora la termenele stabilite către Autoritatea de Certificare şi Plată şi 
actualizarea bazei de date aferente neregulilor identificate; 
 Actualizarea manualelor de proceduri interne conform legislaţiei în 

vigoare şi a recomandărilor Autorităţii de Audit, a recomandărilor EDIS 
(pentru Programele Phare), dar şi ca urmare a experienţei acumulate în 
urma aplicării procedurilor existente; 
 Finalizarea elaborării manualelor de management al neregulilor pentru 

Programele de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-
Serbia, pentru care MDRT este Autoritate de Management; 
 Finalizarea elaborării manualelor de management al neregulilor pentru 

Programele de Cooperare Teritorială pentru care MDRT este Autoritate 
Naţională; 
 Continuarea procesului de pregătire profesională a personalului, prin 

asigurarea participării acestuia la programe de formare profesională şi 
cursuri organizate de diferite instituţii în domeniile de interes pentru 
activitatea SVCPGN. 
 
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2009 

Având în vedere că activitatea serviciului este de verificare procedurală, 
strâns legată de activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Implementare 
Programe Phare CES, precum şi a Direcţiei de Cooperare Transfrontalieră 
Phare, vom enumera principalele activităţi desfăşurate în cadrul SVCPGN în 
cursul anului 2009. 

 
 Pe parcursul anului 2009 au fost verificate aproximativ 800 documente 

de licitaţie, aferente Programelor Phare CES şi Phare Cooperare 
Transfrontalieră în curs de implementare; 
 Lunar a fost monitorizată şi transmisă ACP rata documentelor 

returnate/respinse de VCPGN prin întocmirea situaţiei privind numărul 
documentelor returnate/respinse şi a motivelor care au stat la baza 
respingerii documentelor; 
 VCPGN a actualizat manualul de Control Ex-Ante şi manualul de 

management al neregulilor pentru Programele Phare în concordanta cu 
cerinţele şi recomandările din rapoartele misiunilor de audit EDIS; 
 Elaborarea şi actualizarea manualului de management al neregulilor 

pentru AM POR în concordanţă cu cerinţele şi recomandările Autorităţii de 
Audit; 
 Finalizarea manualelor de management al neregulilor pentru Programele 

de cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-Serbia, pentru 
care MDRT este Autoritate de Management; actualizarea acestora conform 
recomandărilor Autorităţii de Audit. 
 Finalizarea manualelor de management al neregulilor pentru Programele 

de cooperare Transfrontalieră pentru care MDRT este Autoritate Naţională; 
actualizarea acestora conform recomandărilor Autorităţii de Audit; 
 Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile identificate în 

implementarea Programelor Phare CES şi Phare Cooperare Transfrontalieră 
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şi transmiterea acestora în termenele stabilite Autorităţii de Certificare şi 
Plată; 
 Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile identificate în 

implementarea POR; 
 Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile pentru Programele 

de cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-Serbia; 
 Au fost întocmite şi aprobate fisele de post, în concordanţă cu 

prevederile legale în vigoare; 
 A fost realizată evaluarea profesionala a personalului VCPGN; 
 Personalul VCPGN a participat la sesiuni de informare, cursuri de 

instruire şi pregătire profesională; 
 Asigurarea unei legături permanente, raportare şi participare la 

întâlnirile organizate de Coordonatorul Naţional al Asistenţei (CNA), DLAF în 
ceea ce priveşte managementul neregulilor identificate în evaluarea, 
contractarea şi implementarea proiectelor. 

 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 In anul 2009, serviciul VCPGN a asigurat verificarea şi avizarea a 

aproximativ 800 documente de licitaţie pentru Programul Phare Coeziune 
Economica şi Sociala, respectiv Phare Cooperare Transfrontalieră; 
 In cadrul serviciului Verificare Conformitate Programe şi Gestionare 

Nereguli au fost elaborate următoarele rapoarte/analize:  
1) Rapoarte lunare şi analize cu privire la situaţia documentelor verificate 
de VCPGN şi returnate pentru corecţii/respinse, documente care sunt 
transmise lunar Autorităţii de Certificare şi Plată.  
2) Informare lunară transmisă direcţiilor implicate cu privire la principalele 
motive de returnare/respingere a documentelor de către VCPGN, pe tipuri 
de proiecte şi documente. 
3) Raportul Trimestrial de Nereguli pentru Programele Phare CES şi Phare 
Cooperare Transfrontalieră, transmis ACP.   
4) Raportul Trimestrial de Nereguli pentru AM POR, transmis ACP. 
5) Raportul Trimestrial de Nereguli pentru Autorităţile de Management 
pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, 
România-Serbia, transmis ACP. 
6) Diseminarea raportului trimestrial de nereguli aferent Programelor Phare 
CES şi Phare Cooperare Transfrontalieră direcţiilor implicate, ADR-urilor, 
BRCT-urilor, după avizarea acestuia de către Autoritatea de Certificare şi 
Plată. 
7) Conciliere între MDRT şi ACP cu privire la sumele raportate ca nereguli, 
sumele recuperate şi cele rămase de recuperat (trimestrial). 
8) Au fost elaborate/actualizate următoarele manuale de proceduri 
interne: 
• Actualizarea manualului de control ex-ante; 
• Revizuirea manualului de management al neregulilor pentru Programul 
Operaţional Regional; 
• Finalizarea elaborării manualului de management al neregulilor pentru 
programul de cooperare transfrontalieră România–Bulgaria, gestionat de 
MDRT în calitate de Autoritate de Management ; 
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• Elaborarea manualului de management al neregulilor pentru programul IPA 
de Cooperare Transfrontalieră  România - Serbia, gestionat de MDRT în 
calitate de Autoritate de Management ; 
• Elaborarea manualului de management al neregulilor pentru Programele 
de Cooperare Transfrontalieră pentru care MDRT este Autoritate Naţională; 
 Având în vedere necesităţile de pregătire identificate, personalul VCPGN 

a participat la cursuri de instruire în următoarele domenii: fonduri 
structurale, achiziţiile publice, raportarea neregulilor. 
 
 
I.3. Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Programe 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Identificarea şi punerea în aplicare a soluţiilor de sprijinire a 

beneficiarilor proiectelor finanţate prin POR în vederea efectuării unui 
număr crescut de cereri de rambursare care pot fi declarate ca eligibile la 
Comisie; 
 Asigurarea unor performanţe deosebite în procesarea cererilor de 

rambursare şi prefinanţare ale proiectelor finanţate din POR, prin păstrarea 
calităţii verificărilor în condiţiile de scurtare a termenelor; 
 Elaborarea procedurilor de autorizare şi plăţi pentru programele de 

cooperare teritorială; 
 Modificarea cadrului legislative actual privind gestionarea şi utilizarea 

fondurilor externe nerambursabile pentru Obiectivul Cooperare Teritorială 
Europeană; 
 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu Autorităţile de 

Implementare, Organismele Intermediare şi beneficiarii; 
 Asigurarea la timp a tuturor fondurilor externe nerambursabile şi a celor 

de co-finanţare pentru proiectele finanţate prin programele POR, PHARE si 
cooperare teritorială europeană. 
 

Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
 Asigurarea fondurilor externe nerambursabile de preaderare PHARE, prin 

elaborarea lunară a cererilor de fonduri şi a rapoartelor de progres;  
 Asigurarea surselor de co-finantare de la bugetul de stat aferente 

programelor în derulare şi a surselor necesare pentru plata TVA-ului, prin 
elaborarea de suplimentări trimestriale ale bugetului MDRT şi deschideri de 
credite bugetare; 
 Înregistrarea contractelor/addendum-urilor finanţate din fonduri PHARE 

în sistemul IPERSEUS; 
 Reconcilierea tranzacţiilor înregistrate în sistemul de raportare iPERSEUS 

cu datele din sistemul CONTAB. 
 Îmbunătăţirea sistemelor de colectare şi prelucrare a datelor necesare 

elaborării Rapoartelor de Progres şi a cererilor de fonduri către Autoritatea 
de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;  
 Elaborarea unor previziuni realiste pentru asigurarea suplimentării 

bugetului MDRT cu sumele necesare co-finanţării de la bugetul de stat a 
proiectelor finanţate din fonduri PHARE; 
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 Elaborarea ordonanţărilor de plata şi documentelor de plată şi 
transmiterea acestora la instituţiile bancare; 
 In vederea asigurării transparenţei se actualizează lunar site-ul 

ministerului cu informaţii privind stadiul implementării financiare a 
programelor PHARE; 
 Îmbunătăţirea sistemului de verificare şi comunicare cu Autorităţile de 

Implementare; 
 Asigurarea unui sistem unitar de urmărire a recuperării debitelor şi 

completarea rapoartelor lunare privind stadiul recuperărilor. 
 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 

Obiectivele privind asigurarea fondurilor, reducerea termenelor de plată  
şi creşterea gradului de absorbţie au fost atinse cu următoarele rezultate: 
 Elaborarea şi transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 38 de 

Cereri de Fonduri în suma totală de 100.421.240 euro şi a 205 Rapoarte 
de Progres aferente programelor PHARE CES şi CBC; 
 Suplimentarea bugetului MDRT de 26 de ori cu o valoare totală de 

326.341.000 lei şi efectuarea a 51 deschideri de credite bugetare cu 
sumele aferente cofinanţării fondurilor PHARE şi finanţării TVA în valoare de 
326.341.000 lei; 
 Înregistrarea sistemul iPERSEUS unei sume de aproximativ 800 de 

addendum-uri pentru contractele în implementare;   
 Întocmirea a 3.098 de ordonanţări de plată; 
 Inchiderea în anul 2009 a următoarelor programe:  

• PHARE National 2003–291 proiecte- cu un buget alocat de 111.290.431 euro 
şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 91,48%; 
• PHARE CBC România–Bulgaria 2004–31 proiecte–cu un buget alocat de 
8.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 95,27% ; 
• PHARE CBC România–Ungaria 2004–41 proiecte–cu un buget alocat de 
5.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor buget alocat de 
4.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 72,14% ; 
• PHARE CBC România – Ucraina 2004 – 47 proiecte – cu un buget alocat de 
6.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 74,70%. 
 
 În anul 2009 s-au efectuat verificări financiare şi plăţi pentru cele 1678 

contracte în derulare, din care: 919 contracte PHARE CES şi 759 
contracte PHARE CBC 
 Sumele total plătite pentru contractele în derulare au însumat  : 

• fonduri Phare 125.243.098,73 Euro, din care pentru contractele Phare 
Naţional 107.633.512,69 Euro, iar pentru contractele Phare CBC 
17.609.586,04 Euro; 
• Co-finanţare de la bugetul de stat: 164.923.594,40 lei , din care pentru 
contractele Phare Naţional 142.551.196,41 lei, iar pentru contractele Phare 
CBC 22.372.397,99 lei ; 
• plăţi aferente TVA conform prevederilor OUG 11/2007 : 129.693.742,68 
lei din care pentru contractele Phare Naţional 107.325.776,85 lei, iar pentru 
contractele Phare CBC 22.367.965,83 lei. 
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Activităţile realizate pentru implementarea Programului Operaţional 
Regional 
  Revizuirea manualelor de proceduri de lucru specifice DGAPP conform 

recomandărilor Autorităţii de Audit pentru: Procedura de management 
financiar al asistenţei tehnice în cadrul POR, Procedura de solicitare a 
fondurilor, Procedura de executare a plăţilor în cadrul DGAPP, Procedura 
contabilă, Procedura de eşantionare pentru verificarea eligibilităţii 
cheltuielilor, Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor pe baza 
documentelor justificative, Procedura de verificare a achiziţiilor, Procedura 
de verificare pe teren, Procedura de autorizare a cheltuielilor,Procedura de 
soluţionare a contestaţiilor; 
 Autorizarea la plată a cererilor de prefinanţare şi a cererilor de 

rambursare depuse conform contractelor încheiate pe axele prioritare 2 
“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, 3 
“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional şi local”, 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului” şi 6 ”Asistenţă tehnică pentru sprijinirea implementãrii POR”; 
 Avizarea Manualelor de proceduri interne ale Organismelor Intermediare 

POR din cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională; 
 Realizarea de vizite de monitorizare a îndeplinirii atribuţiilor delegate la 

Organismele Intermediare; 
 Vizite la faţa locului pentru verificarea cererilor depuse de către 

beneficiarii contractelor de finanţare; 
 Organizarea de consultări/întâlniri de lucru cu Organismele Intermediare 

privind secţiunile din manualul de proceduri referitoare la analiza şi 
verificarea cererilor de prefinanţare/rambursare a beneficiarilor; 
 Susţinerea de prezentări privind conţinutul şi modul de implementare 

financiară a POR, în cadrul unor sesiuni de instruire a beneficiarilor; 
 Comentarii şi puncte de vedere pe materialele şi documentele elaborate 

de către DG AM-POR; 
 Răspunsuri la adresele trimise de Organismele intermediare, beneficiari 

sau consultanţi; 
 Punerea la dispoziţie a documentelor solicitate de către echipa de 

control în cadrul misiunilor de audit şi împlementarea recomandărilor 
Autorităţii de Audit; 
 Elaborare raportări către ACIS săptămânal; 
 Elaborare raportări MFP lunar; 
 Actualizare site inforegio cu situaţia plăţilor. 

   
Rezultate 
 Verificarea şi avizarea Manualelor de proceduri de verificarea a 

cheltuielilor ale Organismelor Intermediare POR ; 
 Revizuirea manualelor de proceduri al DGAPP: Manualul de Management 

financiar al Asistenţei tehnice în cadrul POR, Manual de Fluxul fondurilor şi 
execuţia plăţilor, Manual de Verificarea şi autorizarea cheltuielilor; 
 Monitorizarea graficului de atribuire a contractelor a lucrărilor de 

construcţii de către beneficiari şi luarea măsurilor de impulsionare a 
acestora în demararea achiziţiilor publice; 
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 Efectuarea unui număr de 8 vizite de monitorizare a modului de 
îndeplinire a atribuţiilor delegate Organismelor intermediare ; 
 Realizarea a 13 vizite la faţa locului pentru verificarea cererilor de 

rambursare a beneficiarilor; 
 Participarea la acţiuni de instruire a beneficiarilor ; 
 Participarea la sesiuni de lucru cu Organismele intermediare;  
 Autorizarea la plată a unui număr de:  

• 332 cereri de rambursare depuse conform contractelor încheiate pe POR, 
• 188 cereri de prefinanţare depuse conform contractelor încheiate pe POR, 
• 206 cereri de plată depuse conform contractelor încheiate în baza HG nr. 

1424/2007. 
 Elaborarea si transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 12 

Declaraţii de cheltuieli eligibile; 
 Elaborarea si transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 10 

Cereri de fonduri FEDR în valoare de 116.374.912,86 lei; 
 Elaborarea si transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 11 

Notificări de prefinanţare în valoare de 673.665.933,22 lei; 
 Au fost elaborate 14 deschideri de credite bugetare în valoare de 

40.740.000 lei;  
 Întocmirea a 531 de ordonanţări de plată şi documente de plată. 

 
Activităţile realizate pentru implemetarea financiară a Programelor de 
Cooperare Teritorială Europeană 

 
 Participarea activă la grupurile de lucru pentru elaborarea modificărilor 

şi completărilor O.G. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate 
în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia; 
 Comentarii şi puncte de vedere pe materialele şi documentele elaborate 

de către DCTI in calitate de AM/AN pentru programele de cooperare 
teritorială europeană; 
 Participarea activă la grupurile de lucru pentru elaborarea listelor de 

cheltuieli eligibile, pentru fiecare axă prioritară în cadrul PCT România–
Bulgaria, PCT România–Serbia, POC România–Ucraina–Republica Moldova, PO 
INTERREG IVC, PO URBACT II, PO Sud-Estul Europei, PCT Ungaria–România; 
 Revizuirea şi aprobarea manualelor de proceduri de lucru specifice 

DGAPP pentru:  
• PCT România–Bulgaria, PCT România–Serbia, PCT Ungaria–România ; 
• Programele Operaţionale INTERACT II, ESPON, INTERREG IVC, URBACT II; 
• Programele Operaţionale Comune România–Ucraina–Republica Moldova şi 
Marea Neagră 2007-2013, Programul Operaţional de Cooperare 
Interregională Sud-Estul Europei. 
 Efectuarea de vizite on-the-spot în vederea verificării cerererilor de 

rambursare depuse de MDRT şi de BRCT Călăraşi în calitate de beneficiari de 
AT în cadrul PCT România–Bulgaria; 
 Efectuarea de vizite la BRCT Călăraşi în vederea monitorizării îndeplinirii 

atribuţiilor delegate conform Acordului de delegare semnate cu MDRT în 
calitate de AM;  
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 Definitivarea şi semnarea Convenţiei între BNR, MFP şi MDRT referitoare 
la deschiderea unui subcont al ministerului la BNR pentru primirea 
fondurilor de la CE aferente ENPI; 
 Demararea unei noi proceduri de alegere a unui operator economic 

pentru prestarea de servicii financiar-bancare în vederea deschiderii unor 
conturi bancare în conformitate cu obligaţiile asumate în derularea 
programelor de cooperare teritorială aprobate de către Comisia Europeană. 
 
Rezultate 
 Elaborarea şi transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 5 

Declaraţii de cheltuieli eligibile; 
 Elaborarea şi transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a 2 

Cereri de fonduri FEDR în valoare de 94.165 Euro; 
 Efectuarea unui număr de 14 deschideri de credite pentru cofinanţarea 

Obiectivului 3 în sumă de 9.705.300 lei ; 
 Întocmirea a 22 de ordonanţări de plată şi a 7 dispoziţii de plată valutară 

externă; 
 Au fost finalizate şi revizuite manualele de proceduri ale DGAPP aferente 

PCT România–Bulgaria 2007–2013, PCT IPA România–Serbia, PCT Ungaria–
România, PO INTERACT II, INTERREG IVC şi PO URBACT II, POC România–
Ucraina–Republica Moldova, Marea Neagră, POCT SEE;  
 Ordinele pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru: 

• PCT România–Bulgaria 2007–2013–axa prioritara de Asistenţă Tehnică si 
axele prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică si Socială 
pentru proiecte finanţate în cadrul primei licitaţii de proiecte,  
• PCT Ungaria–România; 
• PCT Serbia–România pentru axele prioritare Asistenţă Tehnică, Dezvoltare 
economică şi socială, Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă, Promovarea schimburilor între comunităţi; 
• Programele Operaţionale INTERREG IVC şi URBACT II; 
• Programul Operaţional de Cooperare Interregională Sud Estul Europei şi 
Programul Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova; 
 Semnarea Convenţiei între Banca Naţională a României, Ministerul 

Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
 
Alte activităţi realizate pe parcursul anului 2009  

În anul 2009 DGAPP a fost auditată astfel: 
 Pentru proiectele finanţate în cadrul  programelor Phare  CES si CBC s-au 

derulat : 
• 4 misiuni de audit de la Comisia Europeană, 
• 1 misiune de audit de la Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit, 
• 1 misiune de audit a Autorităţii de Certificare şi Plată, 
• 2 misiuni de audit ale Direcţiei Audit Intern din MDRT. 
 Pentru Programul Operaţional Regional :  

• 1 misiune de audit de la Comisia Europeană, 
• 2 misiuni de audit de la Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit, 
• 4 misiuni de audit ale Direcţiei Audit Intern din MDRT, 
• 4 misiuni de verificare la faţa locului ale Autorităţii de Certificare şi plată. 
 Pentru Programele de cooperarea teritorială europeană: 
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• 3 misiuni de audit de la Curtea de Conturi/Autoritatea de Audit, 
• 1 misiune de audit ale Direcţiei Audit Intern din MDRT, 
• 1 misiune de verificare la faţa locului a Autorităţii de Certificare şi plată. 
 
În cadrul acestor misiuni de audit nu au fost constatate disfuncţionalităţi ale 
sistemului de management financiar al fondurilor, nu s-au identificat riscuri 
majore/medii şi s-au concretizat doar cu recomandări ce privesc 
dezvoltarea unor proceduri care să conducă la întărirea sistemului de 
prevenire a riscurilor. 
 
 
 
II. Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care 

revin 
MDRT în domeniul cooperării transfrontaliere, 

transnaţionale şi interregionale 
 
 
II.1. Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană 

II.1.a Direcţia Cooperare Transfrontalieră PHARE  
II.1.b Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională 

 
 
II.1.a Direcţia Cooperare Transfrontalieră Phare 
 

Principalele obiective pentru anul 2009 
 Efectuarea de vizite ex-post la contractele de lucrări finanţate din cadrul 

Memorandumului de Finanţare Phare CBC 2001-2003; 
 Implementarea şi monitorizarea contractelor de lucrări, asistenţă 

tehnică şi a contractelor de grant-uri finanţate prin 
Memorandumurile/Acordurile de Finanţare Phare CBC 2004-2006 ; 
 Elaborarea de materiale de informare, pregătirea şi participarea în 

cadrul întâlnirilor lunare/trimestriale/semestriale cu Birourile Regionale 
pentru Cooperare Transfrontalieră, beneficiarii contractelor de grant, 
Ministerul Economiei şi Finanţelor (Autoritatea de Certificate şi Plată, 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale), partenerii din 
cele cinci ţări precum şi pregătirea şi participarea în cadrul misiunilor de 
audit efectuate de Comisia Europeană, Curtea de Conturi/Autoritatea de 
Audit, Direcţia Audit Intern etc. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 Efectuarea de vizite ex-post la contractele de lucrări finanţate din 

cadrul Memorandumului de Finanţare Phare CBC 2001- 2003. 
În anul 2009 s-au efectuat vizite de monitorizare ex-post la proiectele de 
investiţii din cadrul programelor finanţate prin Memorandumurile de 
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Finanţare Phare CBC 2001-2003, contracte semnate şi implementate în 
perioada anterioară, după cum urmează:  
• Reabilitarea Drumului National 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428 
Voiteg şi a punctului de trecere a frontiererei cu Serbia de la Moraviţa 
finanţat prin Programul iniţiativa graniţe externe 2003, proiect care se află 
în perioada de garanţie şi prin care au fost reabilitaţi 27 km de drum între 
Voiteg şi punctul de trecere a frontierei cu Serbia de la Moraviţa; 
• Protecţia mediului în Lunca Muresului - proiect finanţat prin Programul de 
cooperare transfrontalieră Phare CBC 2001 care a avut ca obiectiv 
protejarea biodiversităţii din regiunea de graniţă româno-ungară;  
• Pasaj Superior peste calea ferata în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea 
(RO)-Csengersima (HU) -proiect finanţat prin Programul de cooperare 
transfrontalieră Phare CBC 2002 care a avut ca obiectiv realizarea unui 
pasaj de trecere peste calea ferată, în Satu Mare, pe ruta DN 19 spre Petea 
(RO)-Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare; 
• Coridor Româno-Ungar pentru conservarea biodiversivităţii-proiect finanţat 
prin Programul de cooperare transfrontalieră Phare CBC 2003 care a avut ca 
obiectiv realizarea a 5 noi centre de vizitare în zona „coridorului verde” 
situat în judeţul Bihor şi achiziţii de echipamente de monitorizare şi de 
conservare a biodiversităţii zonei. 
 
 Implementarea şi monitorizarea contractelor de lucrări, asistenţă 

tehnică şi a contractelor de grant-uri finanţate prin 
Memorandumurile/Acordurile de Finanţare Phare CBC 2004-2006.  
 
La începutul anului 2009 DCT Phare a demarat fundamentarea documentelor 
privind necesitatea extinderii perioadelor de implementare a proiectelor 
finanţate prin toate cele cinci programe în cadrul Acordului de Finanţare 
Phare CBC 2006, documente care au fost discutate cu reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice şi transmise în două etape în martie 2009, 
respectiv în august 2009. În urma acestor solicitări, pentru prima serie de 
cereri de extindere a fost primit acordul Comisiei Europene în data de 
25.08.2009, iar pentru cea de a doua cerere de extinderi a fost primit 
acordul Comisiei Europene în data de 12.11.2009. Pentru toate extinderile 
aprobate, au fost întocmite acte adiţionale la contractele aferente. 
 
Programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria Phare CBC 
2004-2006 
Prin Memorandumul de Finanţare Phare CBC România-Ungaria 2004 României 
i s-au alocat 5 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare 
naţională totală de 1,580 mil. Euro pentru următoarele tipuri de proiecte: 
• Schema mare de granturi; 
• Fondul comun al proiectelor Mici (contracte de grant);   
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania–Ungaria. 
 
Prin acest Memorandum de Finanţare s-au contractat 41 proiecte de grant şi 
un contract de servicii pentru Sub-secretariatul Tehnic Comun din cadrul 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, valoare totală a 
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acestora fiind de 4,9475 mil. EURO fonduri Phare şi 1,5665 mil. Euro co-
finanţare naţională.  
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii 
contractelor în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate 
aceste proiecte care au fost finalizate până la data de 30.11.2008, DCT 
Phare a analizat şi a aprobat 39 de rapoarte finale aferente contractelor de 
grant . 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Ungaria au fost alocate 5 
mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 
1,590 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltarea integrităţii spaţiale, fizice şi de infrastructură, 
• Promovarea iniţiativelor de cooperare transfrontalieră, 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici (People to people),   
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania–Ungaria. 
 
S-au contractat 48 proiecte de grant şi un contract de servicii pentru Sub-
secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea, valoarea totală a acestora fiind de 4,975 mil. Euro 
fonduri Phare şi 1,581 mil. Euro co-finanţare naţională. 
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii 
contractelor încheiate în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru 
toate aceste proiecte care au fost finalizate până la data de 30.11.2008 cu 
excepţia a trei contracte finalizate în decursul anului 2009, DCT Phare a 
analizat şi a aprobat 48 de rapoarte intermediare şi finale şi a efectuat 3 
vizite în teren de monitorizare. 
    Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 România-Ungaria au fost 
alocate 5 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională 
totală de 1,584 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltarea integrităţii spaţiale, fizice şi de infrastructură; 
• Promovarea iniţiativelor de cooperare transfrontalieră; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici (People to people); 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România–Ungaria. 
 
S-au contractat 48 proiecte de grant şi un contract de servicii pentru Sub-
secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea, valoarea totală a acestora fiind de 4,997 mil. Euro 
fonduri Phare şi 1,583 mil. Euro co-finanţare naţională, realizându-se în 
urma procesului de contractare o rată de absorbţie a fondurilor de 
preaderare în procent de 99,96 %. Diferenţa de valoare între alocat şi 
contractat se datorează valorii contractelor încheiate în urma procesului de 
evaluare-contractare. Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de 
implementare în anul 2009, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii 
legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a 
efectuat 25 vizite în teren de monitorizare. 
 
Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria Phare CBC 
2004-2006 
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Prin Memorandumul de Finanţare Phare CBC 2004 pentru programul 
România-Bulgaria au fost alocate 8 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă 
o co-finanţare naţională totală de 2,642 mil. Euro pentru următoarele 
proiecte: 
• Îmbunătăţirea traficului la punctul de trecere a frontierei Turnu Magurele 
– Nikopole prin reabilitarea drumului judeţean DJ 546 între km 4+000 – 
40+000; 
• Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură la punctul de trecere a frontierei 
Rast (Ro)– Lom (Bg); 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici. 
 
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 31 proiecte de 
investiţii, granturi şi asistenţă tehnică în valoare totală de 7,947 mil. Euro 
fonduri Phare şi 2,618 mil. Euro co-finanţare naţională.  
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de 
adjudecare a licitaţiilor, respectiv a valorii de adjudecare a ofertelor 
declarate câştigătoare.  
Pentru proiectul „Îmbunătăţirea traficului la punctul de trecere a frontierei 
Turnu Magurele – Nikopole prin reabilitarea drumului judeţean DJ 546 între 
km 4+000–40+000” recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în iunie 2009, 
acum aflându-se în perioada de garanţie. 
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură la punctul de trecere a 
frontierei Rast (Ro)–Lom (Bg)” se află în perioada de garanţie iar recepţia la 
terminarea lucrărilor a avut loc la finalul lunii mai 2009. 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Bulgaria au fost alocate 
8MIL. EURO fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală 
de 2,516 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Cooperarea în Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri;  
• Protecţia şi Dezvoltarea Durabila a Mediului; 
• Acţiuni “People to People”; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România–Bulgaria. 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 67 proiecte de granturi şi un 
contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. Valoarea totală a 
acestora fiind de 7,978 mil. Euro fonduri Phare şi 1,994 mil. Euro co-
finanţare naţională, realizându-se în urma procesului de contractare o rată 
de absorţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,73 %.  
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Acţiuni „People to People”” 
finalizate până la data de 30.11.2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 26 
rapoarte finale aferente acestora. 
Pentru proiectele din cadrul priorităţilor „Cooperarea în Afaceri şi 
Dezvoltarea Mediului de Afaceri” respectiv „Protecţia şi Dezvoltarea 
Durabilă a Mediului”, din care au fost finalizate 18 proiecte până la data de 
30.11.2008 iar restul de 22 de proiecte s-au aflat în curs de implementare 
până la finalul lunii august 2009, DCT Phare a analizat şi a aprobat 
documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte 
intermediare/finale şi a efectuat 11 vizite în teren de monitorizare. 
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Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 România-Bulgaria au fost alocate 
8 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală 
de 2,533 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Cooperarea în Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri;  
• Protectia şi Dezvoltarea Durabila a Mediului; 
• Acţiuni “People to People”; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România–Bulgaria. 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 47 proiecte de granturi şi un 
contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. Valoarea totală a 
acestora fiind de 7,280 mil. Euro fonduri Phare şi 2,310 mil. Euro co-
finanţare naţională, realizându-se în urma procesului de contractare o rată 
de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 91,43 %. Diferenţa de 
valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor încheiate 
în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate aceste proiecte 
care s-au aflat în curs de implementare în anul 2009, DCT Phare a analizat şi 
a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, 
rapoarte intermediare şi a efectuat 13 vizite în teren de monitorizare. 
 
Programul de cooperare transfrontalieră România-Republica Moldova 
Phare CBC 2004-2006 
Prin Memorandumul de Finanţare 2004 României i s-au alocat 5 mil. Euro 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,590 mil. 
Euro pentru finanţarea de proiecte din cadrul următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială-Schemă de granturi; 
• Fondul comun al proiectelor Mici-Schemă de granturi;   
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-Moldova. 
 
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 48 proiecte de 
granturi şi un contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din 
cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, valoarea 
totală a acestora fiind de 4,995 mil. Euro fonduri Phare şi 1,583 mil. Euro 
co-finanţare naţională procentul de contractare fiind de 99,83 %.  
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii 
contractelor în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate 
aceste proiecte care au fost finalizate până la data de 30.11.2008, DCT 
Phare a analizat şi a aprobat 39 de rapoarte finale aferente contractelor de 
grant. 
 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Moldova au fost alocate 
7 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală 
de 2,217 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială-Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Moldova. 
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S-au contractat 63 proiecte de granturi şi un contract de servicii pentru 
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Iaşi, valoarea totală a acestora fiind de 6,782 mil. Euro 
fonduri Phare şi 1,695 mil. Euro co-finanţare naţională.  
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Dezvoltare economică şi socială”, 
din care au fost finalizate 6 proiecte până la data de 30.11.2008 iar restul 
de 31 de proiecte s-au aflat în curs de implementare până la finalul lunii 
august 2009, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de 
addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare/finale şi a 
efectuat 6 vizite în teren de monitorizare. 
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Fondul Comun al Proiectelor Mici” 
finalizate până la data de 30.11.2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 25 
rapoarte finale aferente acestora. 
 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 România-Moldova au fost alocate 
8,996 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională 
totală de 2,917 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială-Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Moldova. 
 
S-au contractat 72 proiecte de granturi şi un contract de servicii pentru 
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Iaşi, valoarea totală a acestora fiind de 8,949 mil. Euro 
fonduri Phare şi 2,246 mil. Euro co-finanţare naţională realizându-se în urma 
procesului de contractare o rată de absorbţie a fondurilor de preaderare în 
procent de 99,48 %. Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se 
datorează valorii contractelor încheiate în urma procesului de evaluare-
contractare. Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de 
implementare în anul 2009 DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii 
legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a 
efectuat 11 vizite în teren de monitorizare. 
 
Programul de cooperare transfrontalieră România-Ucraina Phare CBC 
2004-2006 
Prin Memorandumul de Finanţare 2004 României i s-au alocat 6 mil. Euro 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,9 mil. 
Euro pentru finanţarea de proiecte din cadrul următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială-Schema de granturi; 
• Fondul comun al proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Ucraina. 
 
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 47 proiecte de 
granturi şi un contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din 
cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, valoarea 
totală a acestora fiind de 5,008 mil. Euro fonduri Phare şi 1,586 mil. Euro 
co-finanţare naţională. Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se 
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datorează valorii contractelor în urma procesului de evaluare-contractare. 
Pentru toate aceste proiecte care au fost finalizate până la data de 
30.11.2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 43 de rapoarte finale aferente 
contractelor de grant. 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Ucraina au fost alocate 9 
mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 
2,867 mil. Euro  pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Promovarea dezvoltării economice locale şi a integrităţii spaţiale, fizice şi 
de infrastructură-Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-Ucraina. 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 61 proiecte de granturi şi un 
contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, valoarea totală a 
acestora fiind de 7,391 mil. Euro  fonduri Phare şi 2,381 mil. Euro co-
finanţare naţională.   
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Promovarea dezvoltării economice 
locale şi a integrităţii spaţiale, fizice şi de infrastructură”, din care au fost 
finalizate 13 proiecte până la data de 30.11.2008 iar restul de 20 de 
proiecte s-au aflat în curs de implementare până la finalul lunii august 2009, 
DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, 
achiziţii secundare, rapoarte intermediare/finale şi a efectuat 4 vizite în 
teren de monitorizare. 
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Fondul Comun al Proiectelor Mici” 
finalizate până la data de 30.11.2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 26 
rapoarte finale aferente acestora. 
 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 România-Ucraina au fost alocate 7 
mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 
2,217 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Promovarea dezvoltării economice locale şi a integrităţii spaţiale, fizice şi 
de infrastructură-Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-Ucraina. 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 40 proiecte de granturi şi un 
contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, valoarea totală a 
acestora fiind de 6,731 mil. Euro fonduri Phare şi 2,161 mil. Euro co-
finanţare naţională realizându-se în urma procesului de contractare o rată 
de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 96,17 %. Diferenţa de 
valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor încheiate 
în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate aceste proiecte 
care s-au aflat în curs de implementare în anul 2009, DCT Phare a analizat şi 
a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, 
rapoarte intermediare şi a efectuat 19 vizite în teren de monitorizare. 
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Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia Phare CBC 
2004-2006 
Prin Memorandumul de Finanţare 2004 României i s-au alocat 4 mil. Euro 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,270 mil. 
Euro pentru finanţarea de proiecte din cadrul următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială-Schema de granturi; 
• Fondul comun al proiectelor Mici-Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Serbia. 
 
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 37 proiecte de 
investiţii, granturi şi un contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic 
Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara, valoarea totală a acestora fiind de 3,597 mil. Euro fonduri Phare 
şi 1,132 mil. Euro co-finanţare naţională, procentul de contractare fiind de 
89,88 %. Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii 
contractelor în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate 
aceste proiecte care au fost finalizate până la data de 30.11.2008, DCT 
Phare a analizat şi a aprobat 33 de rapoarte finale aferente contractelor de 
grant. 
 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 în cadrul programului România-
Serbia s-au alocat 5 mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare 
naţională totală de 1,584 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială locală- Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici - Schema de granturi; 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Serbia. 
 
În cadrul acestui program s-au contractat 52 proiecte de investiţii, granturi 
şi un contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, valoarea 
totală a acestora fiind de 4,959 mil. Euro fonduri Phare şi 1,563 mil. Euro 
co-finanţare naţională.  
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Dezvoltare economică şi socială 
locală”, din care au fost finalizate 11 proiecte până la data de 30.11.2008 
iar restul de 14 de proiecte s-au aflat în curs de implementare până la 
finalul lunii august 2009, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii 
legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare/finale 
şi a efectuat 8 vizite în teren de monitorizare. 
Pentru proiectele din cadrul priorităţii „Fondul Comun al Proiectelor Mici” 
finalizate până la data de 30.11.2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 24 
rapoarte finale aferente acestora. 
 
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 România-Serbia au fost alocate 7 
mil. Euro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 
2,250 mil. Euro pentru finanţarea de proiecte/granturi din cadrul 
următoarelor priorităţi: 
• Dezvoltare economică şi socială locală- Schema de granturi; 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici-Schema de granturi; 
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• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Serbia. 
 
În cadrul acestui program s-au contractat 59 proiecte de granturi şi un 
contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, valoarea totală a 
acestora fiind de 6,984 mil. Euro fonduri Phare şi 2,246 mil. Euro co-
finanţare naţională realizându-se în urma procesului de contractare o rată 
de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,78 %. Pentru toate 
aceste proiecte care s-au aflat în curs de implementare în anul 2009, DCT 
Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii 
secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat 40 vizite în teren de 
monitorizare. 
 
 Elaborarea de materiale de informare, pregătirea şi participarea în 

cadrul întâlnirilor lunare/trimestriale/semestriale cu Birourile Regionale 
pentru Cooperare Transfrontalieră, beneficiarii contractelor de grant, 
Ministerul Economiei şi Finanţelor (Autoritatea de Certificate şi Plată, 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale), partenerii 
din cele cinci ţări precum şi  pregătirea şi participarea în cadrul 
misiunilor de audit efectuate de Comisia Europeană, Curtea de 
Conturi/Autoritatea de Audit, Direcţia Audit Intern etc. 
Pe parcursul anului 2009 DCT Phare a realizat numeroase materiale de 
informare, a participat la Comitetele Comune de Monitorizare (JMC), 
Comitetele Sectoriale de Monitorizare (SMSC), precum şi la întâlniri cu 
Birourile Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră şi beneficiarii 
proiectelor de grant, la vizitele de monitorizare aferente schemelor de 
granturi, la pregătirea şi participarea în cadrul misiunilor de audit efectuate 
de Curtea de Conturi/ Autoritatea de Audit, Direcţia Audit Intern, 
Autoritatea de Certificate şi Plată din cadrul MFP. În urma recomandărilor 
primite au fost completate procedurile interne de monitorizare şi au fost 
elaborate şi introduse 2 proceduri noi, respectiv Procedura de introducere şi 
validare a datelor în SMIS şi procedura de verificare a Preambulelor din 
cadrul Manualului EDIS.  
În cadrul DCT Phare s-au realizat numeroase întâlniri operative pentru 
discutarea problemelor şi analizarea implementării proiectelor pe baza 
raportărilor săptămânale realizate de către managerii de proiecte în cadrul 
fiecărui program.  
 
Rezultatele semnificative ale activităţilor derulate de către Direcţia 
Cooperare Transfrontalieră Phare pe parcursul anului 2009 pot fi sintetizate 
astfel: 
Programele Phare de Cooperare Transfrontalieră-sinteza 2009 

 
 
Programele Phare CBC 2004-2006 – 15 programe 
 
Valoarea totală a alocării financiare 2004-
2006  
 

Rata medie de absorbţie a fondurilor la 
nivelul contractării la nivelul tuturor 
programelor a fost de 95,5% 
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97.996.000 Euro fonduri Phare, co-finanţare 
naţională de 31.336.000 Euro şi cofinanţare a 
beneficiarilor de 12.820.000 Euro 
Programe: Phare CBC RO-BG 2004-2006 - 3 
Programe, Phare CBC RO-HU 2004-2006 - 3 
Programe, Phare CBC RO-SE 2004-2006 - 3 
Programe,  Phare CBC RO-UA 2004-2006 - 3 
Programe, Phare CBC RO-MD 2004-2006 - 3 
Programe 

Rata medie de absorbţie la nivelul 
implementării tuturor programelor 74,2% 
având în vedere că o parte din proiecte se 
află încă fază de implementare (la data de 
30.11.2009). 
770 de contracte dezvoltate în majoritate în 
cadrul unor scheme de granturi, asistenţă 
tehnică şi, în mod excepţional, proiecte de 
infrastructură pe frontiera România-Bulgaria 
în cadrul programului Phare CBC 2004 

Nr. de contracte pe frontiera (exlusiv cele 
reziliate) 

146 - Ro-Bg 2004, 2005, 2006  
136 - Ro-Hu 2004, 2005, 2006 
144 - Ro-Se 2004, 2005, 2006 
145 - Ro-Ucr 2004, 2005, 2006 
176 - Ro-Md 2004, 2005, 2006 

Nr. proiecte finalizate - 731 contracte 
(perioada de implementare a acestor proiecte 
s-a incheiat la 30.11.2009, urmând ca într-un 
interval de 6 luni respectiv, 31.05.2009, sa fie 
depuse şi analizate rapoartele finale şi 
efectuate plăţile finale) din care 396 
finalizate până la 30.11.2008 iar 335 
finalizate până la 30.11.2009. 

141 - Ro-Bg 2004, 2005(75 în 2009) 
132 - Ro-Hu 2004, 2005(46 în 2009) 
143 - Ro-Se 2004, 2005(73 în 2009) 
142 - Ro-Ucr 2004, 2005(55 în 2009) 
173 - Ro-Md 2004, 2005(98 în 2009) 

Nr. de proiecte rămase în execuţie – 16 
contracte (proiecte a căror implementare se 
desfăşoară în cursul anului 2009 şi 2010 cu 
termen de finalizare 28.02.2010, urmând ca 
într-un interval de 6 luni respectiv, 
31.07.2010, să fie depuse şi analizate 
rapoartele finale şi efectuate plăţile finale). 

5 - Ro-Bg 2005, 2006  
4 - Ro-Hu 2005, 2006 
1 - Ro-Se 2005, 2006 
3 - Ro-Ucr 2005, 2006 
3 - Ro-Md 2005, 2006 

 
 
 
II.1.b. Direcţia Cooperare Transfrontalieră Internaţională 
 
Principalele obiective şi realizări pe parcursul anului 2009 

 
I. Definitivarea cadrului instituţional şi a procedurilor de lucru interne 
necesare pentru asigurarea unei optime implementări a programelor CTE 
în România. 
 
Pentru programele CTE pentru care MDRT îndeplineşte rol de Autoritate 
naţională au fost aprobate toate procedurile interne, au fost semnate 
memorandumurile de înţelegere cu Autorităţile de Management şi statele 
partenere, au fost desemnaţi controlorii de prim nivel, sistemul de 
management şi control devenind funcţional. 
 
În cazul programelor CTE pentru care MDRT îndeplineşte rol de Autoritate 
de management au fost aprobate majoritatea procedurilor interne la nivel 
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de AM şi STC, au fost încheiate acordurile de delegare atribuţii către 
birourile de cooperare transfrontalieră şi semnate contractele de finanţare 
pentru secretariatele tehnice comune.  
  
II. Lansarea primelor apeluri de proiecte pentru programele gestionate 
de DCTI în calitate de AM şi asigurarea participării potenţiali beneficiari 
români în apelurile de proiecte în cadrul programelor pentru care DCTI 
are rol de AN. 
S-au lansat 18 apeluri de propuneri de proiecte pentru toate Programele de 
Cooperare Teritorială Europeană, valoarea acestora fiind de peste 740 mil. 
Euro. Au fost închise primele apeluri pentru toate programele. În perioada 
actuală sunt deschise: apelul 3 pentru Programul HURO, (buget total de 
20,76 mil.Euro), apelul 2 pentru programul SEE (buget 50 mil. Euro) şi apelul 
3 pentru programul INTERREG IVC(buget 15 mil.Euro). 

 
Au fost selectate 459 proiecte, în 366 dintre acestea fiind implicaţi 428 
parteneri români, România fiind astfel prezentă în 80% din totalul 
proiectelor selectate. Valoarea proiectelor selectate este de aproximativ 
511 mil. Euro, din care partenerii români beneficiază de aproape 150 mil. 
Euro. De subliniat faptul că, în cadrul Programului Sud - Estul Europei, 
România se află pe primul loc din cele 16 State Partenere în program, ca 
număr de proiecte cu parteneri români selectate. 
 
S-au semnat 32 contracte de finanţare, în valoare de 14,4 mil. Euro 
(contractele se referă la cele semnate cu parteneri români, de către 
Autorităţile de Management şi Autorităţile Naţionale). 
 
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2009 
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
(finanţat din FEDR) 
Până în prezent, instituţiile implicate în gestionarea programului, respectiv 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, au lansat 3 apeluri 
de proiecte (în anul 2008) şi un apel pentru colectarea de idei de proiecte 
strategice (în anul 2009).  
 
În anul 2009 s-a finalizat evaluarea pentru proiectele depuse în cadrul 
primului apel de proiecte, apelului de proiecte strategice şi a proiectelor 
depuse la termenele intermediare din ianuarie şi martie pentru al doilea 
apel de proiecte. Dintre cele 51 de proiecte depuse în cadrul primului apel 
de proiecte, au fost selectate 18 proiecte, în valoare totală de 7,96 mil. 
Euro. În cadrul apelului pentru proiecte strategice au fost primite două 
aplicaţii, fiind selectat un proiect în valoare totală de aproximativ 6 mil. 
Euro, din care aproximativ 5 mil. Euro reprezintă fonduri UE. 
În cadrul celui de al doilea apel au fost primite 334 de proiecte, cu un buget 
total eligibil de 536 mil. Euro. În data de 30 octombrie 2009 a fost 
suspendată depunerea de proiecte în cadrul acestui apel, având în vedere 
numărul mare de proiecte primite, al căror buget depăşea valoarea 
bugetului apelului. În luna decembrie 2009 au fost selectate 25 de proiecte 
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dintre cele depuse la termenele intermediare din ianuarie şi martie, în 
valoare totală de 19,4 mil. Euro. Restul proiectelor se află în evaluare.  
În cadrul apelului de idei pentru proiecte strategice au fost primite 50 de 
fişe de proiecte strategice, care se află în prezent în evaluare. Ideile 
selectate vor fi dezvoltate prin depunerea de proiecte.   
În anul 2009 au fost semnate contractul de finanţare şi contractele de co-
finanţare aferente partenerilor români pentru proiectul strategic, în valoare 
de aproximativ 5,8 mil. Euro.  
 
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, structurile de management ale 
Programului au organizat o serie de evenimente de informare şi publicitate. 
În acest sens, începând cu luna februarie 2009, Secretariatul Tehnic Comun 
al Programului a început o amplă campanie de informare în aria eligibilă. Au 
fost derulate 78 de sesiuni de informare şi ateliere de lucru (52 în România 
şi 26 în Bulgaria). Aceste evenimente s-au adresat potenţialilor aplicanţi şi 
beneficiari din aria eligibilă a programului, scopul acestora fiind de a oferi 
informaţii generale cu privire la program şi oportunităţile de finanţare. 
Totodată, în perioada 6-10 aprilie 2009, Punctul Interact Viena, instituţie 
care oferă sprijin structurilor de management pentru programele de 
cooperare teritorială europeană, a organizat în colaborare cu Secretariatul 
Tehnic Comun şi Autoritatea Naţională din Bulgaria o serie de patru 
seminarii cu privire la managementul de proiect.  
 
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (finanţat 
din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare) 
Până în prezent, instituţiile implicate în gestionarea programului, respectiv 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi Ministerul de 
Finanţe din Republica Serbia, au lansat 1 apel pentru propuneri de proiecte.  
 
Pe parcursul anului 2009 au fost realizate o serie de măsuri şi acţiuni de 
către organismele de implementare, în special la nivel regional şi local, atât 
în aria eligibilă din România, cât şi din Republica Serbia. În general, în 
această fază de implementare a fost pus accentul pe activităţile de 
comunicare focalizate asupra potenţialilor beneficiari ai programului.  
 
De asemenea, a fost accentuată creşterea conştientizării privind programul 
şi atragerea potenţialilor beneficiari în vederea aplicării în cadrul primului 
apel pentru propuneri de proiecte. Măsurile de comunicare aplicate au 
furnizat un feedback valoros pentru organismele de implementare şi au 
contribuit la respectarea principiului transparenţei. Principalele mijloace de 
comunicare utilizate în anul 2009 au fost evenimentele de informare 
(conferinţe, ateliere de lucru, sesiuni de informare şi identificare 
parteneri), publicaţii şi comunicate/ştiri de presă. Astfel, au fost organizate 
10 seminarii de informare pentru potenţialii beneficiari, atât în aria eligibilă 
din România cât şi din Republica Serbia, 11 ateliere de lucru pentru 
clarificări şi 2 forumuri pentru identificare de parteneri. De asemenea,       
a fost distribuit un număr de 1.686 de pachete informative către potenţialii 
beneficiari pentru promovarea primului apel. 
 



 36
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

Lansarea primului apel pentru propuneri de proiecte, având o sumă alocată 
de cca. 10,5 mil. Euro, a avut loc în data de 30 aprilie, cu termen limită de 
depunere 29 iulie 2009. În total au fost depuse 166 de proiecte, din care 58 
în cadrul Axei prioritare 1–Dezvoltare economică şi socială, 20 în cadrul Axei 
prioritare 2–Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi 88 în cadrul 
Axei prioritare 3–Promovarea activităţilor de tipul „people to people”. 
Evaluarea proiectelor urmează a fi finalizată în luna martie 2010.  
 
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 
2007-2013 (finanţat din Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat) 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009   
 Cea de a doua reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare a avut loc 

pe date de 31 martie 2009 la Suceava, fiind organizată de către 
Secretariatul Tehnic Comun al programului; 
 Lansarea oficială a programului a avut loc în luna aprilie 2009, în cadrul 

unei conferinţe desfăşurate la Iaşi; 
 Primul apel de propuneri de proiecte a fost lansat pe data de 1 iulie 

2009, iar termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost 28 octombrie 
2009 pentru Priorităţile 1 şi 2 ale programului („Spre o economie 
competitivă a zonei de frontieră”, „Mediu şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă”) şi 28 septembrie 2009 pentru Prioritatea 3 („Promovarea 
activităţilor people to people”). Suma totală alocată primului apel de 
propuneri de proiecte este de 35 mil. Euro, dintre care 30 mil. Euro pentru 
Priorităţile 1 şi 2 şi 5 milioane pentru Prioritatea 3; 
 În luna Iulie 2009 au fost organizate două forumuri pentru identificare de 

parteneri la Suceava şi Galaţi; 
 În lunile iulie-septembrie Secretariatul Tehnic Comun al programului, a 

organizat cu sprijinul Autorităţii Comune de Management 18 seminarii şi 
sesiuni de instruire pentru potenţialii beneficiari, în fiecare judeţ aflat în 
aria programului, în vederea familiarizării acestora cu specificul programului 
şi pentru a-i sprijini prin furnizarea de clarificări şi informaţii  
 În cadrul primului apel au fost depuse 422 de proiecte, dintre acestea 

266 fiind adresate priorităţilor 1 şi 2, care vizează proiecte de infrastructură 
în domeniul transportului, managementului frontierei, energiei, 
managementului apei, mediului şi pregătirii pentru situaţii de urgenţă. În 
prezent proiectele se află în etapa de evaluare care este estimată a se 
încheia în semestrul II al anului 2010.  
 
Programul Operaţional Comun „Marea Neagră 2007-2013” (finanţat din 
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat) 
 
În perioada 26-27 Februarie 2009, Autoritatea Comună de Management, din 
cadrul MDRT, a organizat la Bucureşti, cel de-al doilea Comitet Comun de 
Monitorizare în cadrul căruia a fost aprobat Ghidul Aplicantului pentru 
primul apel de proiecte. 
 
Conferinţa de lansare a Programului a avut loc în perioada 05-06 Mai 2009 la 
Bucureşti. La eveniment au participat oficiali şi potenţiali beneficiari din 



 37
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

cele 10 state participante la program (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, 
Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia), precum 
şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai altor organizaţii internaţionale 
active în zona Mării Negre. 
Autoritatea Comună de Management a anunţat în data de 30 iunie 2009 
deschiderea primului apel de propuneri de proiecte, cu termen de depunere 
12 octombrie 2009. Pentru acest prim apel de propuneri de proiecte 
potenţialii beneficiari au putut accesa fonduri ENPI şi IPA în valoare de cca. 
5 mil. Euro. 
 
In perioada iulie-septembrie 2009, în contextul primului apel de propuneri 
de proiecte, Autoritatea Comună de Management, cu sprijinul Iniţiativei de 
Dezvoltare a Capacităţii Regionale (RCBI) şi al Autorităţilor Naţionale  a 
organizat în aria eligibilă a Programului 41 de evenimente (forumuri de 
căutare parteneri, seminarii de pregătire a potenţialilor beneficiari în 
vederea elaborării de proiecte şi seminarii de informare), evenimente la 
care au participat peste 1850 de participanţi. Dintre aceştia, 38% au 
reprezentat autorităţi publice locale şi regionale, 32% ONG-uri, 8% 
universităţi şi institute de cercetare, 8% camere de comerţ şi industrie şi 
agenţii de dezvoltare regională, 7% autorităţi publice centrale şi 8% alte 
organizaţii. 
 
Totodată, pe parcursul anului 2009 au fost organizate întâlniri tehnice cu 
Autorităţile Naţionale din Grecia şi Bulgaria în vederea finalizării textului 
Memorandumului de Înţelegere între cele trei state membre UE, precum şi 
cu Autorităţile Naţionale din Turcia în vederea finalizării textului 
Protocolului de Colaborare. 
În anul 2009, majoritatea procedurilor de lucru ale Autorităţii Comune de 
Management au fost finalizate, şi s-au făcut demersurile legale necesare 
pentru înfiinţarea Secretariatul Tehnic Comun la Bucureşti.  
 
În data de 10 noiembrie 2009 a demarat procesul de evaluare şi selecţie a 
celor 173 de propuneri de  proiecte depuse. În decembrie 2009 a fost 
finalizată prima etapă a verificării administrative urmând ca verificarea 
eligibilităţii şi evaluarea tehnică şi financiară să se deruleze în primul 
trimestru al anului 2010. 
 
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei 
Autoritatea Naţională din România a participat în 2009, alături de 
Autoritatea de management din Ungaria şi celelate state participante în 
program, la lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte şi la 
selectarea proiectelor depuse în cadrul primului apel de propuneri de 
proiecte. 
În luna noiembrie a fost demarată procedura de semnare a contractelor de 
co-finanţare. Autoritatea Naţională va încheia 68 de contracte de 
cofinanţare aferente primului apel de proiecte. 
 
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Autoritatea Naţională şi Punctul 
Naţional de Contact din România au organizat o serie de evenimente de 
informare şi publicitate. Astfel,  în data de 21 iulie 2009 a avut loc la Iaşi 
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seminarul cu tema „Drepturi şi obligaţii în implementare”, iar în luna 
noiembrie 2009 au fost organizate 4 evenimente de tip INFO DAY, pentru 
potenţialii aplicanţi în cadrul programului, la Timişoara (3 noiembrie), 
Craiova (5 noiembrie), Piatra Neamţ (10 noiembrie) şi Bucureşti (17 
noiembrie).   
 
În decursul anului pentru informarea beneficiarilor s-au utilizat atat site-
urile www.mdrt.ro şi www.infocooperare.ro cât şi lista de e-mail cu 
potenţiali şi actuali beneficiari dezoltate la nivelul programului. Totodată  
s-au organizat întâlniri la sediul ministerului cu potenţialii aplicanţi şi cu 
partenerii români în proiectele aprobate. 
Au fost elaborate, aprobate şi publicate: Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului privind cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor SEE 
şi Ordinul ministrului dezvoltarii regionale şi turismului privind cheltuielile 
efectuate în implementarea proiectului de asistenţă tehnică al punctului 
naţional de contact SEE. 
 
A fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi 
autorităţile implicate în managementul programului.  
În luna martie a anului 2009 a avut loc selecţia finală a proiectelor din 
cadrul primului apel. Astfel, au fost aprobate pentru finanţare 40 de 
proiecte, din care 37 de proiecte cu participare românească. Autoritatea de 
Management a semnat cele 40 de contracte de finanţare cu Partenerii Lider 
de Proiect, în valoare de cca. 76,6 mil. Euro, bugetul aferent partenerilor 
români fiind în valoare de cca. 11,9 mil. Euro.  
 
În perioada 24 noiembrie 2009–21 decembrie 2009 a avut loc prima etapă 
(depunerea Expresiei de Interes) din cadrul celui de-al doilea apel de 
proiecte. Bugetul FEDR alocat apelului de proiecte a fost de 50 mil. Euro. Au 
fost depuse la Secretariatul Tehnic Comun 598 de expresii de interes, dintre 
care 403 cu participare românească şi 89 de lideri de proiect români. În 
prezent proiectele se află în etapa de evaluare. Selecţia proiectelor care 
vor fi invitate în etapa a doua (depunerea Aplicaţiei complete) se va realiza 
la sfârşitul lunii aprilie 2010.  
 
 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009   
Autoritatea Naţională din România a participat în 2009, alături de 
Autoritatea de management din Ungaria, la lansarea celui de-al treilea apel 
de propuneri de proiecte şi la selectarea proiectelor depuse în cadrul 
primului apel de propuneri de proiecte şi a Notelor Conceptuale depuse în 
cadrul celui de-al doilea apel. 
 
Autoritatea Naţională a organizat un număr de două evenimente dedicate 
potenţialilor beneficiari/ beneficiarilor români:  
• 10 februarie 2009, Oradea-„Ultimele retuşuri înaintea depunerii 
aplicaţiilor”-pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte; 
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• 10 decembrie 2009, Oradea-„Drepturi şi obligaţii în implementarea 
proiectelor”-pentru proiectele selectate în cadrul primului apel de 
propuneri de proiecte. 
 
Autoritatea Naţională a organizat în data de 23 Februarie 2009, la Bucureşti, 
un eveniment dedicat potenţialilor evaluatori independenţi în cadrul 
Programului.  
 
Rezultate în implementare: 
Primul apel de propuneri de proiecte a fost lansat în data de 15 octombrie 
2008 având ca termen de depunere 30 ianuarie 2009, finanţându-se proiecte 
„soft” de tipul studiilor, planurilor, acţiunilor de cooperare people-to-
people etc. în valoare de 16,746 mil. Euro FEDR. Au fost selectate un număr 
de 90 de proiecte, solicitând un buget total de 12,625 mil. Euro (50% revine 
partenerilor din RO). În prezent, proiectele se află în faza de contractare, 
pentru 49 dintre acestea fiind deja semnate contractele de finanţare FEDR 
şi în pregătire contractele de co-finanţare cu beneficiarii români. 
 
Al doilea apel de propuneri de proiecte a fost lansat în 3 decembrie 2008, 
cu termen de depunere 16 februarie 2009. În cadrul acestui apel se 
finanţează proiecte de investiţii de tipul investiţiilor în infrastructura 
rutieră, feroviară, IT, comunicaţii, afaceri, mediu înconjurător, sănătate, 
etc. în valoare de 104,901 mil. Euro FEDR. Proiectele de investiţii se vor 
desfăşura în două etape: elaborarea şi selecţia Notei Conceptuale (scurta 
descriere a ideii de proiect) şi elaborarea şi selecţia aplicaţiei complete 
(inclusiv documentaţia tehnică). Astfel, au fost invitate în etapa a doua de 
selecţie un număr de 120 Note Conceptuale. La primul termen intermediar 
(20 ianuarie 2010) au fost depuse un numar de 17 aplicaţii complete 
solicitând un buget FEDR în valoare de: 29,332 mil. Euro. În prezent 
proiectele se află în evaluare, activitate preconizată a se finaliza în 
trimestrul II, 2010. 
 
Al treilea apel de propuneri de proiecte. A fost lansat în 8 octombrie 2009 
având termen de depunere 22 ianuarie 2010 pentru finanţarea proiectelor 
soft, fără investiţii. În urma acestui apel au fost depuse un număr record de 
proiecte: 280, solicitând un buget FEDR de 48,968 mil. Euro, faţă de bugetul 
total FEDR disponibil: 20,757 mil. Euro. În prezent, proiectele se află în faza 
de evaluare, activitate estimată a se finaliza în trimestru II, 2010. 
 
Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 
 
Activităţi de informare şi publicitate: 
În scopul asigurării cerinţelor de informare şi publicitate la nivelul 
programului şi de sprijinire a potenţialilor aplicanţi au fost desfăşurate 
următoarele evenimente: 
• eveniment de promovare a primului apel pentru propuneri de proiecte şi 
de instruire privind Ghidul solicitantului, 16 iulie 2009, Baia Mare, Consiliul 
Judeţean Maramureş;  
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• eveniment de promovare a primului apel pentru propuneri de proiecte şi 
de instruire privind Ghidul solicitantului, 25 august 2009, Satu Mare, 
Consiliul Judeţean Satu Mare; 
• conferinţă de lansare a programului şi forum căutare parteneri, 23 iulie 
2009, Mukachevo, Ucraina. 

 
Rezultate în implementare:  
Primul apel de propuneri de proiecte a fost lansat în data de 16 iunie 2009 
şi a avut ca termen limită de depunere 22 septembrie 2009. Au fost depuse 
un număr de 148 de propuneri de proiecte dintre care 74 cu participare 
românească. În prezent proiectele se află în faza de evaluare estimată a fi 
încheiată în luna aprilie 2010.  
 
Programul pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II 
În data de 28 aprilie 2009, a fost organizat la Bucureşti, în colaborare cu 
Secretariatul Tehnic Comun URBACT II, seminarul naţional pentru Grupurile 
Locale de Sprijin URBACT II, care a avut ca scop furnizarea de informaţii 
practice şi sprijinirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor URBACT II şi 
a membrilor din Grupurile Locale de Sprijin aferente acestora.   
 
În data de 9 iulie 2009, a fost organizat la Bucureşti seminarul “INFO DAY”, 
care a avut ca scop informarea potenţialilor beneficiari URBACT II cu privire 
la lansarea celui de-al doilea apel de proiecte.  
În decursul anului, pentru informarea beneficiarilor şi potenţialilor 
beneficiari, s-au utilizat atât paginile de internet www.mdrt.ro şi 
www.infocooperare.ro, cât şi lista de e-mail cu potenţiali şi actuali 
beneficiari, dezvoltată la nivelul programului.   
 
A fost aprobat şi publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului privind cheltuielile eligibile finanţate în cadrul proiectelor 
URBACT II.  
 
Au fost semnate 13 contracte de cofinanţare pentru proiectele cu 
participare românească aprobate în cadrul primului apel de proiecte, din 
totalul de 27 de contracte de cofinanţare care trebuie semnate. Semnarea 
tuturor contractelor de cofinanţare este condiţionată de primirea 
documentelor complete şi corecte de la beneficiari. 
 
A doua cerere de proiecte a fost lansată în data de 16 iunie 2009 şi 
finalizată în data de 25 septembrie 2009, situaţia proiectelor fiind 
următoarea: 13 proiecte de tip “reţea tematică” aflate în faza de 
dezvoltare (din care 6 proiecte cu beneficiari din România) şi 3 proiecte de 
tip “grup de lucru” aflate în faza de dezvoltare (din care 1 proiect cu 
beneficiari din România). Contractele de cofinanţare aferente proiectelor cu 
participare românească aprobate în cadrul celui de-al doilea apel vor fi 
semnate după semnarea contractelor de finanţare dintre Autoritatea de 
Management şi Partenerii lider de proiect. 
 
Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C 
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Activităţi realizate pe parcursul anului 2009   
În data de 3 decembrie 2009 a fost organizat la Bucureşti seminarul „Info 
Day” cu ocazia lansării celui de-al treilea apel de proiecte.  
 
În decursul anului 2009, pentru informarea beneficiarilor s-au utilizat atât 
site-urile www.mdrt.ro şi www.infocooperare.ro cât şi lista de e-mail cu 
potenţiali şi actuali beneficiari dezoltate la nivelul programului.   
 
A fost aprobat şi publicat Ordinul ministrului dezvoltarii regionale şi 
turismului privind cheltuielile eligibile finanţate în cadrul proiectelor 
INTERREG IV C.  
 
Rezultate în implementare:   
A doua cerere de proiecte a fost lansată în data de 28 octombrie 2008 şi 
finalizată în data de 30 ianuarie 2009, situaţia proiectelor depuse fiind 
următoarea: 482 de proiecte depuse, din care 188 cu participare 
românească. Au fost selectate 74 de proiecte, 30 dintre acestea având şi 
parteneri români. Contractele de cofinanţare aferente proiectelor cu 
participare românească aprobate în cadrul celui de-al doilea apel vor fi 
semnate după semnarea contractelor de finanţare dintre Autoritatea de 
Management şi Partenerii lider de proiect.  
 
În data de 9 decembrie 2009 a fost lansat cel de-al treilea apel de proiecte, 
termenul de depunere fiind 5 martie 2010. 
 
Programul de Cooperare Interregională INTERACT 2007-2013 (finanţat 
din FEDR) 
În cadrul programului INTERACT 2007-2013 nu se depun proiecte. Obiectivul 
general al programului îl reprezintă creşterea eficienţei şi eficacităţii 
programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană (CTE) în 
perioada de 2007-2013, prin realizarea de conferinţe, seminarii tematice, 
grupuri de lucru, studii, baze de date, manuale, materiale de promovare ale 
programului şi ale obiectivului CTE destinate structurilor implicate în 
managementul şi implementarea programelor de cooperare teritorială 
europeană. 
 
Activităţi şi rezultate obţinute pe parcursul anului 2009   

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Punctul INTERACT Viena (instituţie 
responsabilă cu sprijinirea structurilor de management ale programelor din 
cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană) în colaborare cu 
Persoana Naţională de Contact al Programului INTERACT din România au 
organizat o serie de evenimente pe teme de interes pentru implementarea 
proiectelor: managementul proiectelor, ciclul managementului de proiect 
(de la depunere până la finalizare), managementul financiar, analiza cost-
beneficiu, rolul, sarcinile şi responsabilităţile partenerului lider de proiect, 
proiect de investiţii vs proiecte soft, controlul de prim nivel etc. 
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În acest sens, în perioada 6-10 aprilie 2009, Punctul INTERACT Viena, în 
colaborare cu Autoritatea Naţională şi Secretariatul Tehnic Comun al 
Programului România-Bulgaria, a organizat o serie de patru seminarii, 
“Caravana RO-BG”, adresată beneficiarilor / potenţialilor beneficiari din 
România şi din Bulgaria. 
 
De asemenea, în perioada 1-2 iulie 2009, Punctul INTERACT Viena cu 
sprijinul Persoanei Naţionale de Contact INTERACT au organizat seminarul 
privind „Controlul de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială 
europeană şi cele finanţate din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 
(IPA)”. Seminarul s-a adresat reprezentanţilor organismelor de 
implementare de la nivel naţional şi regional, precum şi personalului 
autorităţilor de management şi secretariatelor tehnice comune cu atribuţii 
în domeniul controlului de prim nivel şi al eligibilităţii cheltuielilor. 
 
 
 
 

III. LUCRĂRI PUBLICE, LOCUINŢE ŞI CONSTRUCŢII 
 
Direcţiile responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin 
MDRT în domeniul lucrărilor publice, locuinţelor şi 
construcţiilor: 
 
III.1. Direcţia Generală Lucrări Publice 
III.2. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe şi Reabilitare 
Termică 
III.3. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii 
 
 
III.1. Direcţia Generală Lucrări Publice 
 
Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
Programul privind Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate, aprobat prin H.G. nr. 577/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi-a propus realizarea de lucrări de 
infrastructură rutieră pe sectoarele de drumuri comunale şi judeţene care 
asigură legătura dintre reşedinţele de comună cu oraşele, municipiile şi, 
după caz, obiective economico-turistice aflate pe raza administrativ 
teritorială a comunelor, a satelor aparţinătoare comunelor şi străzile 
principale din interiorul comunelor.  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 finanţarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de 

execuţie(lucrări în curs de execuţie); 
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 promovarea obiectivelor de investiţii noi pe bază de studii de 
fezabilitate şi proiecte tehnice aprobate, în curs de aprobare sau în stadiu 
de elaborare la data aprobării Programului pe 2009. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 Monitorizarea programului finanţat prin alocaţii bugetare în valoare de 

360.420 mii lei în vederea realizării următoarelor obiective: 
• asigurarea finantarii obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de 
execuţie şi care aveau termen de punere în funcţiune anul 2009; 
• promovarea de noi obiective de investitii. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
 Recepţionarea lucrărilor executate pe o lungime de cca 647 km drumuri 

de interes local clasate. 
 
Programul alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr. 577/1997 cu 
modificările ulterioare 
Programul de alimentare cu apă la sate, aprobat conform H.G. nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi-a propus 
introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă în cca 30% din 
numărul total de sate care nu dispun de alimentare cu apă în sistem 
centralizat  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 finanţarea unui număr de sisteme de alimentare cu apă pentru 873 de 

sate din care: 
• obiective de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie (lucrări în 
continuare) în 495 sate; 
• promovarea obiectivelor de investiţii noi (lucrări noi) în 378 sate. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 Monitorizarea programului finanţat prin alocaţii bugetare în valoare de 

258.113 mii lei în vederea realizării următoarelor obiective: 
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi 
care aveau termen de punere în funcţiune anul 2009; 
• promovarea de noi obiective de investitii. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
În anul 2009 au fost finanţate lucrări pentru sisteme centralizate de 
alimentare cu apă în 1010 sate dintre care recepţionate şi puse în funcţiune 
în 81 sate, lucrări in continuare în 521 sate şi lucrări noi în 489 sate. 
 
Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin 
H.G.nr.687/1997 cu modificările ulterioare 
Programul Guvernamental aprobat prin H.G. nr. 687/1997 cu modificările 
ulterioare, în valoare totală de 510 milioane USD (având termen final 
trimestrul III 2011), a prevăzut construirea a 1.820 locuinţe sociale în 26 de 
localităţi din 18 judeţe (în valoare totală de 60 milioane USD, care au fost 
terminate, recepţionate final şi predate autorităţilor locale până la sfârşitul 
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anului 2006) şi realizarea de sisteme noi de alimentare cu apă pentru 855 de 
localităţi, amplasate în toate judeţele ţării, cu peste 1.100.000 locuitori 
beneficiari de alimentare cu apă potabilă, în valoare totală de 430 milioane 
USD.  
 
Până la sfârşitul anului 2009 au fost terminate, puse în funcţiune şi predate 
Consiliilor judeţene toate sistemele de alimentare cu apă prevăzute în 
Program. Dintre obiectivele de investiţii terminate, au fost recepţionate 
final sisteme de alimentare cu apă pentru 695 localităţi, restul de obiective, 
care asigură alimentarea cu apă a încă 160 de localităţi, fiind în perioada de 
garanţie, până în trimestrul III 2011.  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Finalizarea execuţiei sistemelor de alimentare cu apă pentru 34 

localităţi, aflate în diferite stadii de execuţie şi cu termen de punere în 
funcţiune în anul 2009; 
 Supravegherea obiectivelor şi sistemelor de alimentare cu apă aflate în 

probe tehnologice şi în perioada de garanţie pentru 286 de localităţi; 
 Supravegherea în perioada de garanţie şi recepţia finală a obiectivelor 

de investiţii ce asigură alimentarea cu apă pentru 80 localităţi. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
În anul 2009 pentru Programul Guvernamental a fost alocată suma de 55,5 
milioane lei de la bugetul statului (din care 44 milioane lei pentru execuţia 
de lucrări şi 11,5 milioane lei pentru TVA). În anul 2009 au fost finalizate, 
puse în funcţiune şi predate autorităţilor locale obiective şi sisteme de 
alimentare cu apă pentru 34 localităţi şi au fost recepţionate final obiective 
şi sisteme de alimentare cu apă pentru 126 localităţi. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
Sistemele realizate prin Program asigură apa curentă menajeră, consumul 
necesar instituţiilor şi autorităţilor locale (primării, şcoli, grădiniţe, 
dispensare etc.) în perspectiva următorilor 20–30 de ani, precum şi 
posibilitatea de racordare individuală în curţi. Soluţiile tehnice şi 
tehnologice sunt superioare sistemelor tradiţionale. Durata de realizare a 
obiectivelor este redusă, prin utilizarea de elemente prefabricate, procese 
uscate, containerizare, organizare corespunzătoare şi repetitivitate. 
Calitatea apei livrate este la nivelul calităţii normelor europene, iar 
investiţia pe cap de locuitor nu depăşeşte 280 euro/locuitor (echivalent a 
1/2 m2 de locuinţă). 
 
Programul construcţie săli de sport – conform  HG nr. 818/2003- norme 
metodologice 
Prin construirea sau reabilitarea salilor de sport se va asigura desfăşurarea 
optimă a activităţilor sportive scolare, a pregătirii echipelor de 
performanţă. In cadrul programului se construiesc două tipuri de săli de 
sport determinate de diferenţele dintre mediul rural şi cel urban. 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
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 Monitorizarea derulării programului, în vederea realizării următoarelor 
obiective: 
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi 
care aveau termen de punere în funcţiune anul 2009; 
• promovarea de săli noi de sport. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
În ceea ce priveşte finalizarea unor obiective începute şi aflate în execuţie, 
au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării surselor de finanţare 
după cum urmează: 
Alocaţii bugetare: 255.300 mii lei 
Surse extrabugetare: 6.952 mii lei 
Credit extern: 2.000 mii lei 
Total alocaţii: 264.252 mii lei 
Pentru promovarea obiectivelor noi de investiţii au fost asigurate alocaţii 
bugetare în sumă de 140.000 mii lei. 
 
Rezultate semnificative obţinute 
Au fost recepţionate la terminarea lucrărilor un număr de 146 săli de sport 
şi au fost începute lucrările la un număr de 138 săli de sport noi. 
 
Programul de consolidare şi reabilitare a sălilor de sport – conform HG 
nr. 818/2003 – norme metodologice  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Monitorizarea derulării programului, în vederea realizării următoarelor 

obiective: 
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi 
care aveau termen de punere în funcţiune anul 2009; 
• promovarea de lucrări noi de săli de sport ce necesita reabilitare. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
S-au elaborat documentele necesare asigurării alocaţiei bugetare pentru 
finanţarea programului în valoare de 7.300 mii lei; 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
În anul 2009 au fost recepţionate un număr de 7 săli de sport şi au fost 
începute lucrările de reabilitare la un număr de 5 săli de sport. 
 
Programul bazine de înot 
Programul a început în 2007 şi urmăreşte punerea în funcţiune de bazine de 
înot, în perioada 2007-2009, adaptate cerinţelor mediului urban: bazine 
olimpice, bazine pentru polo şi bazine didactic-şcolare. 
Prin punerea în funcţiune a acestor bazine de înot, se va asigura 
desfăşurarea optimă a activităţilor sportive, a pregătirii echipelor de 
performanţă, a echipelor reprezentative şi va pune accentul pe dezvoltarea 
armonioasă a tinerilor prin practicarea acestui sport. 
În cadrul Programului sunt promovate 3 tipuri de bazine după cum urmează: 
• bazin olimpic care va include şi un bazin didactic-pentru antrenamente; 
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• bazin pentru polo care va include şi un bazin didactic-pentru antrenament; 
• bazin didactic şcolar. 
 
Obiectivele stabilite la începutul anului 2009 
 finalizarea proiectării pentru cele trei tipuri de bazine–proiectele pilot; 
 organizarea procedurilor de licitaţie şi începerea execuţiei 

 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 S-a realizat monitorizarea Programului finanţat de la bugetul de stat cu 

suma de 31.322 mii lei în vederea realizării obiectivelor stabilite. 

 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
În anul 2009 au fost întocmite proiectele tehnice pentru cele trei tipuri-pilot 
de bazine. 
S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 39 bazine, 
din care 4 bazine olimpice, 6 bazine pentru polo şi 29 bazine didactic-
şcolare. 
A fost aprobată lista sinteză care conţine un număr de 350 de obiective şi au 
fost începute lucrările la 19 bazine de înot. 
 
Programul prioritar naţional pentru construcţia de aşezăminte culturale 
Programul a început în 2007 şi urmăreşte punerea în funcţiune a unor 
aşezăminte culturale ce vor asigura desfăşurarea activităţilor culturale din 
mediul rural şi mic urban. În cadrul programului vor fi construite 3 tipuri de 
cămine culturale: 
•  pentru localităţile cu o populaţie de până la 3000 de locuitori se vor 
construi; 
• cămine culturale TIP 1, cu o suprafaţă construită de 550 mp; 
• pentru localităţile cu o populaţie cuprinsă între 3000-5000 de locuitori se 
vor construi cămine culturale TIP 2 cu o suprafaţă construită de 750 mp; 
• pentru localităţile din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5.000 de 
locuitori se vor construi cămine culturale TIP 3 cu o suprafaţă construită de 
1300mp. 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
Promovarea de obiective conform celor trei tipuri de aşezăminte culturale 
aprobate. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
S-au elaborate documentele necesare începerii derulării Programului. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru un număr 13 
aşezăminte culturale tip I; 4 aşezăminte culturale tip II; 3 aşezăminte 
culturale tip III . 
 
Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul 
mic urban-Program nou  
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Programul a fost lansat în anul 2008 şi se află în desfăşurare. Scopul 
programului este acela de întărire a rolului aşezămintelor culturale în 
creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
precum şi la conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
În perioada 19.08.2008-17.09.2008 a avut loc sesiunea de depunere a 
documentelor necesare evaluării şi selecţiei proiectelor depuse în cadrul 
acestui program.  
Au fost depuse 107 cereri din care au fost selecţionate 88 cereri şi au fost 
aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea unui numar de 19 
aşezăminte culturale.  
În anul 2009 au fost începute lucrările de reabilitare la 3 cămine. 
 
Programul patinoare artificiale - Program nou 
Normele metodologice pentru derularea Programului „ Patinoare artificiale” 
au fost aprobate prin Ordinul comun M.D.R.L./M.I.R.A./M.E.F. nr. 
1.553/04.12.2008- 671/05.12.2008-3.560/04.12.2008. Programul are ca scop 
construcţia de patinoare artificiale noi, finalizarea srtucturilor începute şi 
reabilitarea patinoarelor artificiale existente. În cadrul Programului sunt 
promovate 3 tipuri de patinoare artificiale după cum urmează: 
• patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter 
multifuncţional; 
• patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale ; 
• patinoare artificiale didactic- şcolare şi de agreement. 
 
Obiectivele stabilite la începutul anului 2009 
Elaborarea documentelor necesare începerii derulării Programului. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
A fost aprobată lista sinteză care conţine un număr de 28 obiective prin 
Ordinul MDRL nr.336/19.05.2009. 
Au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării alocaţiei bugetare de 
41.500 mii lei. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi începute lucrările la 
obiectivele de investiţii : 
• Patinoar artificial-comuna Cîrţa, judeţul Harghita; 
• Patinoar artificial–municipiul Braşov, judeţul Braşov. 
 
Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural-aprobat prin OG 7/2006 cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007 
Acest Program se derulează de către Secretariatul General al Guvernului 
prin Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării 
proiectelor. Lucrările comisiei sunt asigurate de Secretariatul Comisiei 
format din specialişti ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului – 
Direcţia Generală Lucrări Publice. 
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Programul are două componente: infrastructura rurală şi baze sportive din 
spaţiul rural. 
 
Activitatea Secretariatului Comisiei privind determinarea oportunităţii, 
eligibilităţii şi aprobării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale. 
 
A. Programul infrastructură rurală  
Prin acest Program se realizează investiţii pentru imbunătăţirii 
infrastructurii rurale: poduri, podeţe, sisteme centralizate de alimentare cu 
apă, canalizare, platforme deşeuri.  
 
Obiectivele stabilite la începutul anului 2009 
Monitorizarea derulării Programului, în vederea prezentării unui document 
de analiză, pe baza căruia Comisia privind determinarea oportunităţii, 
eligibilităţii şi aprobării proiectelor, să poată lua decizii pentru acordarea 
fondurilor necesare execuţiei celor 1583 proiecte. 
 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
 monitorizarea derulării Programului privind stadiul execuţiei şi al 

cheltuirii fondurilor alocate pe baza raportărilor trimestriale primite de la 
1583 beneficiari ai programului, în conformitate cu normele metodologice, 
care a constituit baza alocaţiilor financiare; 
 elaborarea raspunsurilor / punctelor de vedere la sesizari ale Comisiei, 

interpelari primite, referitor la aplicarea O.G. nr. 7/2006 şi la întrebările 
beneficiarilor, asigurând consultanţă pentru întocmirea documentelor. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
Realizarea în termenele stabilite sau solicitate, a obiectivelor Programului, 
finalizată cu emiterea a două Hotărâri de Guvern pentru alocarea fondurilor 
necesare executiei lucrarilor. Astfel au fost alocaţi 782.434 mii lei pentru 
finanţarea a 1583 obiective din care 1121 obiective în continuare şi 462 
obiective noi introduse prin HG 432/2009 şi HG 1307/2009. 
 
B. Programul baze sportive 
 
Obiectivele stabilite la începutul anului 2009 
 verificarea completărilor la proiectele de baze sportive, depuse de 

solicitanţi, în vederea finanţării de către Comisia privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor; 
 monitorizarea derulării celor 918 lucrări cuprinse în Program.  

 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
 Au fost analizate şi întocmite rapoartele de verificare revizuite aferente 

celor 120 de studii de fezabilitate completate. 
 S-a asigurat finanţarea pentru 418 noi beneficiari pentru execuţia 

lucrărilor. 
 S-a participat la modificarea normelor metodolgice, aprobate prin H.G. 

în luna noiembrie 2009. 
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Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
Realizarea în termenele stabilite a Rapoartelor de veficare revizuite a 
proiectelor, finalizată cu emiterea Hotărârii de Guvern de aprobare a 
finanţării pentru 918 obiective de baze sportive, din care 500 obiective în 
continuare şi 418 obiective noi, cu suma de 41.490 mii lei. 
 
Secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de 
Interes Naţional şi Locuinţe 
 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
Au fost organizate un număr de 14 şedinţe în cadrul cărora au fost analizate 
şi prezentate spre avizare 225 documentaţii tehnico-economice, la stadiul 
studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie 
aferente obiectivelor de investiţii publice promovate de ordonatorii 
principali de credite din administraţia publică centrală sau locală ce sunt în 
competenţa de aprobare a Guvernului. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
Au fost avizate 197 documentaţii tehnico-economice. 
 
Secretariatul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 
 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 
 Au fost organizate un număr de 17 şedinţe în cadrul cărora au fost 

analizate şi prezentate spre avizare 240 documentaţii tehnico-economice 
pentru obiective de investiţii din domeniul de activitate al ministerului. 
 
Rezultate semnificative obţinute în anul 2009 
Au fost avizate 224 documentaţii tehnico-economice. 
 
Repartiţia pe domeniile de activitate: 

• Locuinţe pentru tineri destinate închirierii-114 obiective de investiţii; 
• Program pilot–locuinţe sociale pentru comunităţile de romi-2 obiective de 
investiţii ;        
• Program reabilitare blocuri în zone defavorizate-4 obiective de investiţii; 
• Program reabilitare şi construcţie aşezăminte culturale-38 obiective de 
investiţii; 
• Program reabilitare şi construcţie săli de sport - 14 obiective de investiţii;  
• Program reabilitare şi construcţie patinoare-3 obiective de investiţii; 
• Program reabilitare şi construcţie bazine de înot-12 obiective de investiţii; 
• Program reabilitare sisteme de alimentare cu apă-18 obiective de 
investiţii; 
• Program intervenţii în primă urgenţă-16 obiective de investiţii; 
• Program consolidări risc seismic-1 obiectiv de investiţii; 
• Reglementări în domeniul construcţiilor-3 obiective de investiţii. 
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III.2. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe şi Reabilitare 
Termică 
 
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform 
Legii nr. 114/1996  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Finanţarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru obiectivele de 

locuinţe sociale cuprinse în program şi aflate în diferite stadii de execuţie; 
 Finalizarea obiectivelor cu termen de punere în funcţiune în anul 2009 – 

1.415 apartamente. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 Pentru obiectivele aflate în execuţie-urmărirea şi monitorizarea 

realizării lucrărilor de construcţii montaj pentru realizarea unui ritm 
susţinut de execuţie, corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat;  
 Pentru obiectivele aflate în faza de promovare-urmărirea promovării 

investiţiilor de către consiliile locale, în vederea încheierii de către acestea 
a contractelor de lucrări cu antreprenorii generali şi începerii execuţiei; 
 Urmărirea finalizării obiectivelor aflate în faza de finisaj; 
 Urmărirea punerii în funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, în 

conformitate cu termenele contractele de lucrări încheiate de acestea cu 
antreprenorii generali şi a programul anual aprobat de minister; 
 Asigurarea de la bugetul de stat, în completarea fondurilor alocate din 

bugetele locale, a sumelor necesare finanţării execuţiei lucrărilor la 
obiectivele de locuinţe sociale incluse în program–fondurile alocate iniţial 
de la bugetul de stat au fost de 68.000 mii lei, acestea majorându-se până 
la finele anului la valoarea de 71.400 mii lei.  
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 

În anul 2009, în program au fost cuprinse 2.073 de locuinţe din care s-au 
finanţat 2.035, fiind puse în funcţiune 1.225.  
 
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
conform O.U.G. nr. 74/2007 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 

Continuarea programului în vederea asigurării, la nivel local, a unui fond de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 
din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, în acele unităţi administrativ 
teritoriale unde s-au înregistrat astfel de cereri şi finalizarea, în anul 2009 a 
unui număr de 1.301 apartamente. 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 Elaborarea, aprobarea şi derularea programului de finanţare a 

construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi pentru anul 
2009; 
 Urmărirea săptămânală a promovării investiţiilor de către consiliile 

locale în vederea încheierii de către acestea a contractelor de lucrări cu 
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antreprenorii generali, pentru „obiectivele de investiţii noi”, aflate în faza 
de promovare; 
 Monitorizarea şi urmărirea realizării lucrărilor de construcţii-montaj 

pentru realizarea unui ritm susţinut de execuţie, corelat cu fondurile 
alocate de la bugetul de stat, pentru obiectivele de investiţii „în 
continuare” aflate în diferite stadii de execuţie; 
 Urmărirea săptămânală a punerii în funcţiune a obiectivelor de către 

consiliile locale, în conformitate cu termenele contractelor de lucrări 
încheiate de acestea cu antreprenorii generali şi a programul anual aprobat 
de minister; 
 Asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare finanţării execuţiei 

lucrărilor la obiectivele de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 
incluse în program, pe lângă fonduile alocate din bugetele locale–fondurile 
alocate de la bugetul de stat au fost de 109.997 mii lei. 
 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 

În anul 2009, în program au fost cuprinse 3.620 de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi din care s-au finanţat 3.100, fiind puse în funcţiune 
1.259.  
 
Programul construcţiilor de locuinţe conform O.G. nr. 19/1994  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 

Finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi care 
aveau termene de punere în funcţiune în anul 2009: 102 apartamente. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 Urmărirea realizării lucrărilor pentru obiectivele aflate în execuţie;  
 Urmărirea punerilor în funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, 

în conformitate cu programul anual aprobat de minister; 
 Asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare finanţării execuţiei 

obiectivelor de locuinţe–fondurile alocate iniţial de la bugetul de stat au 
fost de 8.000 mii lei, acestea majorându-se, până la finele anului la 
valoarea de 8.400 mii lei. 
 
Programele de construcţii locuinţe derulate prin ANL : 

 
I. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 
Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror 
venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi 
timp asigurându-se şi o stabilitate a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se 
realizează pe terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către 
consiliile locale, aceste autorităţi urmând să asigure lucrările tehnico-
edilitare în condiţiile legii. 
Conform datelor furnizate de către autorităţile publice locale au fost 
inventariate la nivelul întregii ţări un număr de peste 100.000 cereri din 
partea tinerilor, în baza de date a ANL fiind înregistrate propuneri ale 
autorităţilor publice locale pentru circa 65.000 apartamente. 
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Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii în continuare, aflate în 

diferite stadii de execuţie; 
 Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi; 
 Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate; 
 Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie. 

 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 
– mil lei – 

Surse de finanţare 
Program 2009 
(cf legii nr. 
18/2009) 

Program 2009 
rectificat 

din care 
consumat la 
31.12.2009 

TOTAL program, 
din care: 

502,080 560,902 409,171 

– buget de stat 110,000 194,822 193,146 
– credite externe 242,080 216,080 216,025 
– credite de 
angajament 

150,000 150,000 0,00 

 
Nr. ap. în 
execuţie la 
01.01.2009 

Nr. ap. în 
execuţie la 
31.12.2009 

Program PIF 
2009 

Program PIF 
2009 rectificat 

din care 
recepţionat la 
31.12.2009 

5.189 7.118 3.200 3.455 3.455 
 
 În perioada 01.01 – 31.12.2009 au fost promovate, spre aprobare în CTE-

MDRL, 115 amplasamente (obiective de investiţii noi şi ajustări ale valorilor 
de investiţii), din care pentru 7 amplasamente s-a obţinut avizul Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. 
 În perioada 01.01–31.12.2009 au fost organizate următoarele tipuri de 

proceduri: 
• proceduri achiziţie publică lucrări execuţie:  

1) adjudecate: 56 licitaţii, reprezentând 2.550 u.l., 
2) anulate: 1 licitaţie, reprezentând 30 u.l., 
3) la 31.12.2009 erau în curs de analiză 2 licitaţii – 200 u.l. 

• proceduri achiziţie publică servicii proiectare şi lucrări execuţie:  
1) adjudecate: 440 licitaţii, reprezentând 2.184 u.l.,  
2) anulate: 1 licitaţie reprezentând 36 u.l., 
3) la 31.12.2009 erau în curs de analiză 16 licitaţii – 450 u.l. 

• proceduri achiziţie publică servicii proiectare:  
1) adjudecate: 28 licitaţii, reprezentând 1.333 u.l. 

 
 În anul 2009 s-au recepţionat 3.455 u.l., din care: 

• pentru 1.290 u.l. s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor fără 
observaţii, 
• pentru 2.165 u.l. a fost necesară finalizarea sau remedierea unor lucrări 
de construcţii, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fiind 
încheiat cu Anexa 2. 
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II. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi 
Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi 
necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă 
decentă şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de 
încălzire s-a considerat necesar ca, în primă fază, să se iniţieze un 
programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”. 
 
Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o 
componentă experimentală a programului de incluziune socială în România 
şi va avea în vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de 
locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii 
stabilite de M.D.R.L. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale 
şi cu Agenţia Naţională pentru Romi. 
 
Realizarea şi implementarea acestui program are ca bază un Acord-cadru 
încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi M.D.R.L., HG nr. 1237/2008 
şi Ordinul M.D.R.L. nr. 266/2009 privind stabilirea criteriilor de evaluare 
specifice şi de prioritizare a proiectelor de investiţii din cadrul programului-
pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”. 
Construcţia de locuinţe sociale prevăzute în program se realizează prin 
obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către ANL cu 
finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin 
bugetul M.D.R.L. 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi; 
 Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate. 

 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
– mil lei – 

Surse de finanţare 
Program 2009 
(cf legii nr. 
18/2009) 

Program 2009 
rectificat 

din care 
consumat la 
31.12.2009 

TOTAL program 6,50 0,50 0,00 
 
 În perioada 01.12 – 31.12.2009 au fost organizate următoarele tipuri de 

proceduri: 
• proceduri achiziţie publică servicii proiectare: 3 licitaţii adjudecate, 
reprezentând 91 u.l., 1 licitaţie anulată reprezentând 49 u.l. 
 
III. Locuinţe în proprietate cu credit ipotecar  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie; 
 Demararea lucrărilor la obiectivele noi, a căror proiecte s-au pregătit în 

perioada 2007-2008; 
 Pregătirea de proiecte noi, în vederea demarării contractării şi execuţiei 

acestora în perioada 2009-2010; 
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 Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate; 
 Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie; 
 Discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau 

finalizării lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizarea verticală.  
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
Continuare lucrări la amplasamentele aflate în execuţie: 
 S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la 

amplasamentele vechi, începute înainte de anul 2007, în vederea predării 
lor către beneficiari. Problemele majore la aceste amplasamente au fost 
legate de lipsa de cooperare a Consiliilor locale respective, în vederea 
realizării la termen a lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală. 
La această dată s-au finalizat toate amplasamentele începute înainte de 
2007, cu excepţia locuintelor din cartierului Henri Coandă – Bucureşti. La 
sfârşitul anului 2009, în acest cartier, se aflau în diverse stadii de execuţie 
un număr de 1.191 unităţi locative (case şi apartamente), cu posibilităţi de 
finalizare în anul 2010, dar nu pot fi predate către beneficiari din cauza 
neînceperii lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizării verticale; 
 În alte amplasamente din Bucureşti, cartier Brâncuşi şi Intrarea Godeni, 

la sfârşitul anului 2009, lucrările se aflau în curs de finalizare pentru un 
număr de 242 unităţi locative, dar cu întârzieri la lucrările tehnico-edilitare 
şi sistematizare verticală. În amplasamentul Intrarea Godeni – Sector 6, 
reţelele de utilităţi, drumuri şi sistematizare verticală se vor executa de 
către Primăria Sectorului 6 până la 30 mai 2010; 
 S-au continuat lucrările la cele 210 unităţi locative începute în anul 2008, 

în oraşele: Oradea, Târgovişte, Ploieşti, Câmpina, Ovidiu, Bucureşti – cartier 
Henri Coandă (blocuri). 
 
Finalizare locuinţe şi predare către beneficiari: 
 În anul 2009 s-au finalizat şi s-au predat beneficiarilor de credit ipotecar 

un număr de 595 unităţi locative (Bacău, Ovidiu, Iaşi, Piatra Neamţ, 
Bucureşti), pentru care nu au fost probleme deosebite în privinţa realizării 
reţelelor tehnico-edilitare şi a lucrărilor de sistematizare verticală;  
 S-au parcurs toate etapele legale pentru efectuarea recepţiilor la 

expirarea perioadei de garanţie (recepţie finală) la un număr de 105 unităţi 
locative (Săcele, Bistriţa, Craiova, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bucureşti). 
 
Pregătire proiecte noi pentru demarare contractări şi execuţie în anul 
2010  
 Pe terenurile puse la dispoziţie de către Administraţiile Publice Centrale 

şi Locale, în anul 2009, s-au pregătit proiecte noi pentru 464 unităţi locative 
(Ploieşti, Satu Mare, Bucureşti – cartier Henri Coandă) a căror execuţie va 
începe în anul 2010. În acest sens, pentru unele s-au parcurs deja 
procedurile legale de atribuire a contractelor de antrepriză generală şi s-a 
început procedura de contractare pentru un număr de 344 locuinţe cu 
beneficiarii de credit ipotecar (Ploieşti, Satu Mare, Bucureşti – cartier Henri 
Coandă, blocuri). 
 
Continuare şi finalizare execuţie utilităţi: 
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S-au întâmpinat numeroase probleme cu privire la execuţia reţelelor de 
utilităţi, pentru o serie de amplasamente aflate în execuţie, determinate, în 
principal, de prevederile legislative, ce prevăd că „utilităţile şi dotările 
tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de 
către Consiliile Locale ale localităţilor, în corelare cu programele de 
construcţii locuinţe”, astfel: 
 În Cartierul Henri Coandă, urmare a numeroaselor demersuri efectuate 

de ANL, s-au aprobat de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
prin Hotărârea nr. 335/30.09.2009, indicatorii tehnico economici pentru 
obiectivul „Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, 
precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe Henri Coandă”, 
urmând ca Primăria Municipiului Bucureşti să deruleze acest program prin 
prevederea în buget a sumelor necesare; 
 Referitor la realizarea reţelelor electrice, ENEL MUNTENIA a luat decizia 

de a investi în dezvoltarea reţelei de medie tensiune, cu încă 23 posturi de 
transformare şi reţele aferente, faţă de cele 5 executate anterior. S.C. 
DISTRIGAZ SUD a desemnat societatea abilitată să realizeze proiectarea şi 
execuţia reţelei, pe zona Municipiului Bucureşti, respectiv S.C. GENERAL 
MPM S.R.L. 
De menţionat faptul că investiţiile reţelelor de electricitate şi gaze pot fi 
derulate doar ca urmare a constituirii infrastructurii de canalizare şi 
drumuri ce se află în sarcina Primăriei Municipiului Bucureşti, în colaborare 
cu Primăria Oraşului Voluntari, conform contractului de colaborare nr. 
10428 (5081)/06.03.2008, semnat de către cele 2 instituţii menţionate; 
 Pentru cartierul Brâncuşi–case, zona B, s-au finalizat lucrările de 

extindere a reţelei electrice de medie şi joasă tensiune, fiind în derulare 
branşările la casele terminate. S-au realizat circa 2/3 din drumurile 
interioare urmând a se cuprinde în bugetul Sectorului 6 şi realizarea 
drumului de acces – Prelungirea Valea Ialomiţei de care depinde punerea în 
funcţiune a reţelelor de apă-canal; 
 Pentru Cartierul Brâncuşi – blocuri, zona C1, s-au finalizat lucrările de 

alimentare electrică, gaze, drumuri şi apă-canal, urmare a presiunilor 
efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 
 Pentru amplasamentul Intrarea Godeni – Sector 6, s-a obţinut Certificatul 

de Urbanism şi avizele aferente necesare execuţiei de către Primăria Sector 
6 şi operatorii de profil a lucrărilor de viabilizare, până la 30 mai 2010; 
 Pentru cartierul Muscel–Câmpina s-au demarat şi finalizat lucrările de 

extindere a reţelei electrice joasă tensiune, precum şi branşamentele 
electrice la casele terminate. La reţeaua de gaze s-au efectuat extinderea şi 
branşarea pentru cele 10 imobile ce şi-au achitat taxele de racordare, fiind 
în derulare procedurile pentru alte 10 imobile ce şi-au achitat taxele 
ulterior. S-au efectuat branşările la reţeaua de apă-canal pentru beneficiarii 
ce au încheiat contractele de furnizare ; 
 Pentru amplasamentul din str. Portului nr. 33 –Ovidiu, judeţul Constanţa, 

s-au contractat lucrările de racordare apă-canal, alimentare electrică şi de 
gaze, aferente imobilelor I4 şi I3, deoarece primăria oraşului ne-a comunicat 
faptul că nu poate asigura fondurile necesare realizării acestor utilităţi. 
 
Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe amplasate în 
localităţi situate în zone defavorizate conform O.U.G. nr. 125/2004 



 56
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
Continuarea derulării programului în anul 2009, program aprobat anual prin 
hotărâre a Guvernului.  
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 iniţierea, elaborarea şi promovarea H.G. nr. 492/2009 prin care s-a 

aprobat programul anual; 
 
Din cele 11 obiective de investiţii cuprinse în programul anual, în anul 2009: 
• au început lucrările de execuţie pentru 5 obiective, fiind finalizate pentru 
2 dintre acestea, care au fost puse în funcţiune;  
• 1 obiectiv se află în faza de organizare şi derulare a achiziţiei de lucrări; 
• pentru 4 obiective s-au finalizat şi predat proiectele tehnice; 
• 1 obiectiv se află în faza de studiu de fezablitate. 
 
Au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării surselor de finanţare 
pentru promovarea obiectivelor noi şi realizarea lucrărilor de execuţie la 
obiectivele pentru care s-au încheiat contractele de lucrări. 
Alocaţii bugetare: 4.200 mii lei. 
 
Rezultate semnificative obţinute 
 Au fost finalizate lucrările de execuţie pentru 2 obiective care au fost 

puse în funcţiune în anul 2009 şi au început lucrările pentru alte 2 
obiective. 
 A continuat promovarea investiţiilor pentru 9 obiective.  

 
Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ conform O.U.G. 99/2006 
   
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
Acordarea primelor de stat pentru contractele de economisire-creditare 
încheiate în anul 2008.   
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009  
 Asigurarea fondurilor de la bugetul de stat necesare asigurării plăţilor 

primelor de stat. 
 Alocaţii bugetare: 11.835 mii lei 

 
Rezultate semnificative obţinute 
 În anul 2009 s-au acordat prime de stat pentru anul 2008 unui număr de 

88.097 de beneficiari care au încheiat contracte de economisire-creditare 
cu cele două instituţii financiar bancare: Raiffeisen Banca pentru locuinţe, 
BCR. Banca pentru locuinţe şi HVB Banca Pentru Locuinţe.  
 
Programul de sprijinire a construcţiilor de locuinţe proprietate 
personală conform O.U.G. 51/2006 ( 30%  subvenţie)   
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
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Acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat beneficiarilor de locuinţe 
construite în condiţiile prevederilor O.U.G. 51/2006, în baza solicitărilor 
consiliilor locale.   
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 Asigurarea de la bugetul de stat a surselor de finanţare pentru plata 

subvenţiilor în cuantum de 30% din valoarea locuinţei, dar nu mai mult de 
15.000 de Euro.  
 Alocaţii bugetare:  10.250 mii lei. 

 
Rezultate semnificative obţinute 
Până la finele anului 2009 s-au acordat 256 de subvenţii în toate judeţele 
ţării şi în Municipiul Bucureşti.   
 
 
III.3. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii 
 
Programe finanţate de la bugetul de stat 
 
Programul privind consolidarea clădirilor de locuit multietajate 
încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
 
Prezentarea programului: 
PROGRAMELE ANUALE: se elaborează de MDRT şi MAI în baza priorităţilor 
stabilite pe criterii tehnice de către consiliile judeţene/Primăria 
Municipiului Bucureşti, avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului 
seismic al construcţiilor şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. 
La stabilirea priorităţilor se are în vedere includerea în program a clădirilor 
de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I 
de risc seismic şi care prezintă pericol public definit în principal prin: 
 numărul (mediu) de persoane din clădire; 
 existenţa spaţiilor publice (la parter sau la alte niveluri ale clădirii); 
 gradul de avariere a structurii clădirii la cutremurele din 1940, 1977 şi 

1986; 
 asimetria structurii clădirii, în plan şi în elevaţie, precum şi numărul de etaje 

ale acesteia; 
 anul construcţiei, respectiv normele de proiectare antiseismică utilizate 

pentru proiectarea structurii de rezistenţă a clădirii;  
 poziţia în municipiu/oraş a clădirii şi consecinţele la scară urbană ale 

unei prăbuşiri; 
 condiţiile locale de teren, ce pot favoriza perioade predominante ale 

terenului care pot amplifica în mod periculos oscilaţiile structurilor în 
timpul seismelor. 
 
Sursa de finantare:   
- Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale 
se asigură din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita 
fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru locuinţele proprietate privată ale 
persoanelor fizice, 
precum şi: 
 din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
 din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, 

după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinaţie pentru 
locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în 
proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de 
subordonarea instituţiilor respective; 
 din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea sau în 
administrarea acestora; 
 din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, 

după caz, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 
Facilitati financiare:  
Finanţarea integrală din alocaţii bugetare a acţiunilor ce revin în sarcina 
proprietarilor persoane fizice-privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de 
consolidare;  
 restituirea de către proprietarii-persoane fizice, în rate lunare egale fără 

dobândă eşalonate pe 25 de ani, a contravalorii execuţiei lucrărilor de 
consolidare finanţate din alocaţii bugetare; de la această obligaţie de 
restituire a ratelor lunare se exceptează toţi proprietarii-persoane fizice-
care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub 
câştigul salarial mediu net pe economie; 
 scutirea de taxă pentru emiterea autorizaţiei privind consolidarea 

clădirilor de locuit, precum şi de plata taxei de timbru pentru arhitectură. 
Beneficiarii:   
 proprietarii locuinţelor persoane fizice din clădirile de locuit incluse în 

programele anuale; 
 autorităţile publice locale în a căror responsabilitate intră gestionarea 

situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi  naturale, respectiv 
cutremure de pământ. 
 
Programe finanţate din venituri proprii MDRT 

 
Programul privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi 
priectarea unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la constucţii 
vulnerabile şi care prezintă pericol public 
 
Prezentarea programului : 
PROGRAMELE ANUALE:   
Se elaborează de DGTC şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi turismului; 
Programul anual de acţiuni se elaborează pe baza priorităţilor stabilite de 
consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al municipiului Bucureşti, 
avizate de prefecţi, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru 
situaţii de urgenţă, respectiv de Prefectul Municipiului Bucureşti. 
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Sursa de finanţare:   
 Venituri proprii constituite până la nivelul anului 2010, în temeiul art.40 

din Legea nr. 10/1995; sumele rămase neutilizate se reportează pe anul 
următor, conform art.66 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare  
Beneficiarii:   
 deţinătorii construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public,  
 comunităţile locale în cazul lucrărilor de intervenţie pentru 

dimuinuarea/înlăturarea efectelor alunecărilor de teren,proprietarii 
locuinţelor persoane fizice din clădirile de locuit incluse în programele 
anuale; 
 autorităţile publice locale în a căror responsabilitate intră gestionarea 

situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi  naturale. 
 
Derularea programului: prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A. 
 
Program pilot privind realizarea experimentală „in situ” a unor 
sectoare de drumuri de interes local clasate, prin utilizarea de 
materiale şi tehnologii noi, agrementate tehnic 
 
Obiectivele programului: 
Sectoare de drum de interes local, clasate, au fost incluse în Programul-
pilot în baza propunerilor transmise de consiliile judeţene, vizate de 
prefecţi, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor judeţene pentru situaţii de 
urgenţă şi avizate de Inspectoratul Teritorial în Construcţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Venituri proprii constituite până la nivelul anului 2010, în temeiul art.40 din 
Legea nr. 10/1995; sumele rămase neutilizate se reportează pe anul 
următor, conform art.66 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare.  
Pentru întregul program-pilot a fost alocată suma de 40.000 mii lei. 
Beneficiarii:  
Comunităţile locale şi autorităţile publice locale care administrează 
drumurile de interes local, clasate. 
Derularea programului: prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A. 
 
Principalele acţiuni pe parcursul anului 2009:  
FINANŢARE: pe anul 2009 s-a alocat suma de 29.000 mii lei, din veniturile 
proprii ale MDRT constituite în temeiul art.40 din Legea nr.10/1995 privind 
calitatea în construcţii cu modificările ulterioare, existente în cont la data 
de 01.01.2010, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, la TITLUL 
TRANSFERURI: Cod Bugetar 55.01.18 – Alte transferuri curente interne, 
conform Legii bugetului de stat pe anul 2009. 
Structura programului: 
Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ” a unor sectoare 
de drumuri de interes local, clasate, prin utilizarea de materiale şi 
tehnologii noi, agrementate tehnic, include 40 obiective – sectoare de 
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drumuri de interes local, clasate, totalizând 40 de km, situate în 40 de 
judeţe. 
Din cele 41 de consilii judeţene solicitate să transmită propuneri pentru 
includerea în programul-pilot, Consiliul Judeţean Timiş a comunicat că nu 
solicită includerea în programul-pilot. 
Acţiuni: 
În anul 2009 au fost finalizate lucrările de reabilitare prin utilizarea a 7 
tipuri de stabilizatori de sol agrementaţi tehnic la 39 de obiective, 
totalizând 39 de km de drumuri de interes local, clasate. 
Din cele 40 de obiective incluse în programul-pilot şi contractate, pentru 
obiectivul Mărculeşti-Bucu din judeţul Ialomiţa contractul a fost reziliat, 
întrucât autorităţile locale au modernizat o parte din drum din alte fonduri.  
 
Valoarea totală a indicatorilor  
tehnico-economici aprobaţi            33.294,00 mii lei 
Valoarea totală a contractelor    28.384,00 mii lei 
Valoare  decontată până la 31.12.2009  28.158,00 mii lei 
 
Programe cu finanţare externă 
 
Programe cu finanţare externă (finanţate din fondul elveţian de 
contrapartidă şi cofinanţate din venituri proprii MDRT şi bugetele 
locale) 
Prezentarea programului: 
Clădirile incluse în program, sunt situate în zonele climatice I–IV, în vederea 
implementării unor pachete de măsuri specifice de reabilitare termică 
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a acestora în vederea 
scăderii consumurilor energetice. 
Sursa de finanţare:   
Este asigurată din Fondul elveţian de contrapartidă, constituit în temeiul 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene 
privind acordarea asistenţei financiare, din bugetele Consiliilor judeţene 
şi/sau locale şi din venituri proprii ale MDRT. 
- Implementarea acestui program pilot s-a realizat de către MDRT prin 
Compania Naţională de Investiţii „CNI” - SA, ca agenţie de implementare. 
Localizare:  
În amplasamente selectate în baza propunerilor transmise de către consiliile 
judeţene care nu au obiective nominalizate în programului pilot etapa I, nu 
au obiective cuprinse în alte proiecte finanţate din Fondul elveţian de 
contrapartidă, nu necesită executarea, în prealabil, a unor lucrări de 
consolidare a sistemului structural şi pentru care există disponibilitatea 
deţinătorului de a participa cu cotă parte la finanţarea executării lucrărilor 
de reabilitare termică, cu încadrarea în Fondul de contrapartidă estimat ca 
disponibil pentru acest program. 
Obiectivele programului pe termen scurt: 
Prin implementarea programului pilot se estimează reducerea consumului 
de energie pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum în clădiri, cu 
circa 30%, în condiţiile asigurării şi menţinerii confortului termic interior, cu 
efecte directe în scăderea costurilor cu încălzirea spaţiilor, reducerea 
importului de combustibil. De asemenea, îmbunătăţirea performanţei 
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energetice a clădirilor prin promovarea acestui program are efecte 
favorabile asupra mediului prin diminuarea emisiilor de CO2 şi a altor emisii 
de gaze cu efect de seră generate de producerea, transportul şi consumul 
de energie, respectiv asupra stării de sănătate a oamenilor şi nu în ultimul 
rând, diminuarea cheltuielilor actuale din bugetele locale privind 
consumurile energetice. 
Obiectivele programului pe termen lung: 
În baza rezultatelor pozitive înregistrate în urma aplicării măsurilor de 
reabilitare termică în faza pilot, se urmăreşte pe termen lung mediatizarea 
acestor rezultate şi conştientizarea proprietarilor (persoane fizice sau 
juridice) asupra necesităţii iniţierii acţiunilor de reabilitare termică în 
vederea antrenării a cât mai multor proprietari în implementarea pe viitor a 
măsurilor. 
Măsurile generale de reabilitare termică: 
• intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc 
anvelopa clădirii ; 
• termoizolarea conductelor din subsoluri; 
• reabilitarea instalaţiilor de încălzire şi preparare apă caldă, aferente 
clădirii (după caz, centrală termică de imobil, boiler pentru prepararea apei 
calde menajere, corpuri de încălzire complet echipate, conducte, 
armături). 
 
Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, 
cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii şi aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale (etapa a II-a), 
aprobat prin HG nr. 1868/2005  
Scop:  
Implementarea pachetelor de măsuri de reabilitare termică prevăzute în 
reglementările tehnice specifice domeniului pentru reducerea consumurilor 
energetice : 
• Etapa I (2003-2005)– reabilitate termic 10 clădiri multietajate din 
domeniul public; 
• Etapa a II-a (2005-2010) – 18 obiective incluse în program, din care: 
- 17 obiective finalizate şi la care s-a efectuat recepţia la terminarea 
lucrărilor, 
- 1 obiectiv în curs de finalizare 2010. 
 
Program pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, 
cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii şi aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale (etapa a III-a) 
 
Comitetul mixt Româno-Elveţian a aprobat includerea în Program a 3 
obiective: 
• Spitalul orăşenesc Abrud, judeţ Alba, 
• Spitalul judeţean de Urgenţă Bistriţa, judeţ Bistriţa-Năsăud, 
• Spitalul judeţean de Urgenţă Braşov, judeţ Braşov, 
 
Alocaţiile din Fondul Elveţian de Contrapartidă pentru executarea lucrărilor 
sunt de 1.451.084 euro. 
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IV. DEZVOLTARE TERITORIALĂ 
 
 
IV.1. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială 
IV.2. Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 
 
 
IV.1. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială 

 

Obiective stabilite pentru anul 2009 
 Planificare strategică, coeziune şi cooperare teritorială 

• Continuarea activităţilor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 
Teritorială a României (SDTR); 
• Asigurarea reprezentării României la nivel european în domeniul coeziunii 
teritoriale, planificării teritoriale şi dezvoltării urbane; 
• Întărirea relaţiilor internaţionale bilaterale în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului şi zonelor protejate (Protocoale şi Acorduri); 
• Participarea eficientă şi eficace a României la Programul ESPON 2013 – 
Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale; 
• Participarea la Programul EUKN – Reţeaua europeană de cunoştinţe în 
urbanism şi asigurarea atribuţiilor de Punct Central Naţional al programului, 
• Câştigarea licitaţiei privind selecţia instituţiei care va îndeplini rolul de 
Punct Naţional de Diseminare al Programului URBACT (PND URBACT); 
• Aprobarea a 2 propuneri de proiecte finanţate prin Programul de 
cooperare teritorială europeană Sud Estul Europei: DATOURWAY -
Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the 
Danube Area with special regard to Tourism şi TICAD-Tisa Catchment 
Area Development. 
 
 Amenajarea teritoriului 

• Actualizarea şi completarea cadrului de reglementare din domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului în conformitate cu normele Uniunii 
Europene; 
• Fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului, a 
dezvoltării complexe şi durabile a teritoriului naţional; 
• Fundamentarea din punct de vedere al amenajării teritoriului a 
programelor strategice sectoriale şi soluţionarea problemelor specifice şi a 
disparităţilor unor teritorii în vederea realizării coeziunii şi dezvoltării 
teritoriale durabile în cadrul acestor zone; 
• Sprijinirea administraţiei publice judeţene şi locale în vederea prevenirii şi 
atenuării riscurilor naturale. 

 
 Urbanism, dezvoltare locală şi habitat  

Urbanism  
• Revizuirea Legii nr. 350/2001, în corelare cu problematica de mediu, 
cadastru-proprietate, patrimoniu construit, problematica controlului – în 
parteneriat cu MAI, MMP, ANCPI, MCPN, ISC; 
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• Reducerea semnificativă a numărului de acorduri şi avize necesare 
promovării unei plan de urbanism; 
• Revizuirea pe principii ecologice a HG nr. 525/2001 privind aprobarea 
Regulamentului general de urbanism; 
• Revizuirea metodologiilor de elaborare a planurilor de urbanism; 
• Reprezentarea României în cadrul Comitetului pentru Aşezări Umane din 
cadrul Diviziei pentru Mediu şi Aşezări Umane a Comisiei Economice pentru 
Europa (CEE) a Naţiunilor Unite de la Geneva, respectiv cu Programul 
Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane UN - Habitat (Nairobi - Kenya); 
• Cooperarea interinstituţională privind formarea profesională în domeniul 
urbanismului. 
 
Dezvoltare locală şi habitat 

• Elaborarea metodologiilor privind dezvoltarea locală– spaţii publice, 
politica de terenuri, planificare integrată, locuire. 
 
Programe de finanţare în domeniul dezvoltării teritoriale 
• Derularea eficientă şi eficace a programelor finanţate din bugetul 
MDRT: 
- Programul Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 
băncilor de date urbane – SISDIEBDU; 
- Program de cofinanţare a elaborării Planurilor Urbanistice Generale (PUG) 
şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente (RLU); 
- Programul privind elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 
urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial; 
- Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări 
de teren. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 Planificare strategică, coeziune şi cooperare teritorială 

• finalizarea studiilor de fundamentare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială 
a României (studii demarate în anul 2008); 
• monitorizarea evoluţiilor la nivel european în domeniul dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale şi urbanismului şi participarea la grupurile de lucru 
aferente acestor domenii organizate în cadrul instituţiilor Uniunii Europene 
şi Consiliului Europei; 
• coordonarea contribuţiilor României la implementarea Programului ESPON 
2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale 
(European Spatial Planning Observation Network), cu finanţare FEDER; 
• participarea la Programul EUKN - Reţeaua europeană de cunoştinţe în 
urbanism (European Urban Knowledge Network), instrument de informare, 
promovare şi difuzare în teritoriu a bunelor practici, a noutăţilor legislative 
europene, a întâlnirilor de profil între specialişti europeni; 
• pregătirea documentaţiei pentru participarea la selecţia Punctului 
Naţional de Diseminare (PND) pentru Programul URBACT II şi desfăşurarea 
activităţilor specifice PND URBACT; 
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• gestionarea şi implementarea de proiecte în domeniul dezvoltării 
teritoriale finanţate prin programele transfrontaliere sau transnaţionale ale 
Obiectivului Cooperare teritorială europeană: proiectele DATOURWAY 
(buget alocat MDRT 162.000 euro) şi TICAD (buget alocat MDRT 115.600 
euro) finanţate din bugetul Programului Sud Estul Europei; 
• formularea de propuneri de proiecte finanţate din fonduri europene: 
propunere de proiect privind Strategia de dezvoltare teritorială a zonei 
transfrontaliere România – Bulgaria (bugetul propus 7 milioane de euro, 
proiectul a fost depus spre evaluare), propunere de proiect Observator 
teritorial – sistem informatic integrat pentru sprijinirea dezvoltării 
teritoriale (bugetul propus 1 milion de euro); 
• realizarea de analize tehnice privind cooperarea transfrontalieră, 
transnaţională şi interregională, în scopul realizării unor proiecte de interes 
comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este 
parte şi cu legislaţia naţională şi susţinerea demersurile de creare a 
Grupărilor de cooperare teritorială europeană - EGTC; 
• participarea la activitatea de analiză şi prospectivă teritorială în vederea 
fundamentării procesului de luare a deciziilor în îndeplinirea rolului 
ministerului de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, 
coordonarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi al 
polilor de dezvoltare urbană. 
 
 Amenajarea teritoriului 

• iniţierea şi promovarea actelor normative care reglementează domeniul 
amenajării teritoriului; 
• avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului, conform 
prevederilor legii;  
• conducerea şi organizarea Comitetului Tehnic de Specialitate (CTS) 1- 
riscuri si hazarduri; 
• derularea Programului de finanţare a „Identificării şi delimitării 
hazardurilor naturale” (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). 
• coordonarea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
(PATN); 
• elaborarea metodologiilor pentru documentaţiile de amenajarea 
teritoriului; 
• participarea ca membru al Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră 
(CISR) şi a grupurilor de lucru interministeriale constituite pe probleme şi 
strategii din domeniul mobilităţii, transportului urban, intermodalităţii de 
deplasare pentru pasageri şi mărfuri, precum şi al siguranţei rutire;  
• elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană şi Preşedinţia UE a 
poziţiilor tehnice oficiale privind consultarea statelor membre pe teme de 
reglementare a mobilităţii şi transporturilor din mediul urban, precum şi 
lansarea acţiunilor de implementare a Planului European de Acţiune pentru 
Mobilitate Urbană 2009-2012. 
 
 Urbanism, dezvoltare locală şi habitat 

• coordonarea activităţilor în domeniul urbanismului , dezvoltării locale şi al 
arhitecturii; 
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• avizarea documentaţiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) conform legilor în 
vigoare;  
• asigurarea cadrului normativ şi metodologic pentru corecta utilizare a 
fondurilor europene pe principii de dezvoltare urbana durabilă şi integrată; 
• gestionarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, clarificarea, 
completarea şi actualizarea ei, în concordanţă cu principiile europene de 
dezvoltare urbană durabilă;  
• derularea de activităţi comune împreună cu autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale în vederea monitorizării aplicării politicilor şi 
reglementărilor în domeniul urbanismului; 
• gestionarea legislaţiei privind exercitarea profesiunilor de arhitect şi de 
urbanist, în relaţie cu directivele care reglementează aceste profesiuni;  
• colaborarea cu Registrul Urbaniştilor din România, cu Ordinul Arhitecţilor 
din România si cu Uniunea Arhitecţilor din România şi în vederea 
îmbunătăţirii calităţii activităţilor de urbanism şi de arhitectură, 
identificarea de programe educaţionale specifice, organizarea unei serii de 
conferinţe de diseminare şi informare a principiilor dezvoltării urbane 
durabile; 
• acordarea de asistenţă de specialitate AM POR în vederea elaborării 
ghidurilor solicitantului pentru axa 1 - evaluarea planurilor integrate şi 
proiectelor (stabilirea criteriilor de eligibilitate, elaborarea grilelor de 
evaluare tehnică şi financiară. 
 
Programe de finanţare în domeniul dezvoltării teritoriale 
 
 Programul Sistemul Informaţional specific domeniului imobiliar-

edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU 
Potrivit HG nr. 521/1997 cu modificările şi completările ulterioare, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), ca autoritate publică 
centrală competentă în domeniu, are obligaţia de a coordona, de a organiza 
şi de a implementa Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-
edilitar si bănci de date urbane (SISDIEBDU) la nivel naţional, cu 
posibilitatea de a furniza datele specifice pentru integrarea acestora în 
cadastrul general şi în alte sisteme informaţionale specifice aflate în 
coordonarea altor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale, după caz. 
 
SISDIEBDU conţine datele necesare fundamentării deciziilor pentru 
dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane şi rurale, crearea unui sistem 
coerent de taxe şi impozite, conservarea fondului natural şi construit 
protejat, reprezentând un instrument pentru un management eficient al 
administraţiei publice locale în procesul de informare, debirocratizare şi 
transparenţă decizională. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pentru asigurarea 

finanţării programului; 
 repartizarea alocaţiilor bugetare aprobate; 
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 decontarea lucrărilor executate; 
 urmărirea realizării lucrărilor prevăzute în contractele încheiate între 

consiliile locale şi executanţii lucrărilor; 
 urmărirea executării lucrărilor potrivit alocaţiilor comunicate pentru 

fiecare consiliu judeţean/local; 
 îmbunătăţirea cadrului normativ de derulare a programului cu scopul 

eficientizării programului (elaborarea unui proiect de act normativ pentru 
modificarea HG nr. 521/1997). 

 
 Program de cofinanţare a elaborării Planurilor Urbanistice Generale 

(PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente (RLU) 
În vederea asigurării unui cadru coerent de dezvoltare urbană durabilă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 
525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, 
republicată, fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic 
general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza 
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. 
În acest scop, MDRL sprijinã cu fonduri de la bugetul de stat elaborarea şi 
reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale 
de Urbanism.  
 
Activităţi realizate pe parcusul anului 2009 
 fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea 

elaborării şi/sau reactualizării planurilor de urbanism generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism; 
 stabilirea plafoanelor şi a listei lucrărilor; 
 decontarea cheltuielilor; 
 analizarea contractelor încheiate şi redistribuirea fondurilor neutilizate. 

 
 Programul privind elaborarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial 
Prin acest program ministerul elaborează planuri de amenajare a teritoriului 
şi planuri urbanistice pentru zonele unde sunt situate monumentele UNESCO 
care sunt aprobate ulterior de către Guvern şi înaintate spre implementare 
autorităţilor judeţene şi locale. Aceste documentaţii sunt instrumente 
esenţialele necesare în vederea corectei gestionari, prezervării şi valorizării 
a monumentelor şi a teritoriului din zona de protecţie. 
  
În România există 7 zone cu monumente înscrise pe Lista Patrimoniului 
Mondial: satele săseşti cu biserici fortificate din Transilvania (7 localităţi), 
mănăstirea Hurezi, ansamblul mănăstirilor din Moldova (7 localităţi), centrul 
istoric al municipiului Sighişoara, ansamblul de biserici de lemn din 
Maramureş (7 localităţi), fortăreţe dacice din Munţii Orăştiei (6 localităţi), 
rezervaţia biosferei Delta Dunării (17 localităţi). 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 organizarea licitaţiilor publice pentru achiziţia de servicii; 
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 avizarea lucrărilor realizate; 
 decontarea lucrărilor. 

 
 Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi 

alunecări de teren 
Prin acest program se urmăreşte elaborarea hărţi de risc natural pentru 
cutremure şi alunecări de teren care să vină în sprijinul administraţiei 
publice judeţene şi locale în vederea prevenirii şi atenuării efectelor 
riscurilor naturale. Pentru obiectivele cuprinse în program finanţarea este 
asigurată în proporţie de 50 % de la bugetul de stat şi 50% de la bugetul 
consiliului judeţean. La nivel naţional în conformitate cu Anexa Nr. 7 la 
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional–Secţiunea a V-a–Zone de risc natural, 561 de localităţi prezintă 
potenţial ridicat în ceea ce priveşte producerea alunecărilor de teren. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea 

elaborării hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren; 
 stabilirea plafoanelor şi a listei lucrărilor; 
 decontarea cheltuielilor; 
 analizarea contractelor încheiate şi redistribuirea fondurilor neutilizate 

 

Rezultate semnificative  
 Planificare strategică, coeziune şi cooperare teritorială 

• aprobarea finanţării şi demararea participării la implementarea 
proiectelor de cooperare teritorială transnaţională, finanţate din bugetul 
programului Sud Estul Europei : DATOURWAY - Transnational Strategy for 
the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special 
regard to Tourism (bugetul total al proiectului 2.888.952 euro, buget 
alocat MDRT 162.800 euro) şi TICAD - Tisa Catchment Area Development 
(bugetul total al proiectului 2.888.467 euro, buget alocat MDRT 115.600 
euro); 
• selectarea spre finanţare în prima etapă a proiectului Strategia de 
dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere România–Bulgaria (bugetul 
propus 7 milioane de euro, proiectul a fost depus spre evaluare)–proiectul 
este propus spre finanţare din bugetul Programului de Cooperare Teritorială 
Transfrontalieră România–Bulgaria 2007 – 2013; 
• desemnarea ministerului prin DGDT ca Punct Naţional de Diseminare a 
Programului URBACT II, în urma câştigării licitaţiei organizate cu acest 
scop; 
• crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale EUKN de specialişti formată 
din aproximativ 200 de membrii din mediul academic şi cercetare, primării 
şi consilii judeţene, arhitecţi şefi de municipii şi judeţe, asociaţii 
profesionale şi ONG-uri la care se adaugă membrii altor reţele care 
diseminează informaţii EUKN - (AMR, ALZIAR, RUR, OAR, etc); 
• facilitarea accesului specialiştilor din domeniul urbanismului la informaţii 
EUKN: dezvoltarea website-ului României în limba engleză de pe portalul 
EUKN (www.eukn.org) publicarea a 46 de documente pe website-ul 
României, lansarea unui buletin informativ EUKN; 
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• desemnarea Punctului de Contact ESPON din România (PCER) - 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi-CUGUAT-TIGRIS şi organizarea acestuia, 
crearea website-ului PCER www.esponromania.ro; 
• participarea semnificativă a instituţiilor din România la apelurile de 
proiecte din 2009 din cadrul Programului ESPON 2013 - 14 dintre proiectele 
depuse au parteneri din România; 
• finalizarea Documentului comun de planificare teritorială a ţărilor din 
grupul de la Vişegrad (Polonia, Slovaica, Cehia, Ungaria) + Romania şi 
Bulgaria (V4+2); 
• elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a documentului de 
poziţie naţională cu privire la Cartea verde a coeziunii teritoriale. 

 
 Amenajarea teritoriului  

• adoptarea Legii nr. 190/2009 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea "Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII -a - Zone cu resurse turistice"; 
• finalizarea Programului de finanţare a „Identificării şi delimitării 
hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de 
hazard la nivelul teritoriului judeţean – (41 judeţe grupate pe cele 8 regiuni 
de dezvoltare); 
• demararea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului  Zonal Inter-
Orăşenesc- PATZIO - Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov, 
(Poiana Braşov) - elaborator Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj Napoca; 
• demararea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ – 
Zona costieră a Mării Negre - elaborator URBANPROIECT şi colaboratorii; 
• elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal – Delta Dunării- 
aflat în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 
• elaborarea Metodologiei privind evaluarea potenţialului turistic în unităţile 
administrativ-teritoriale de bază. 
 
 Urbanism, dezvoltare locală şi habitat 

Urbanism 
• finalizarea auditului legislaţiei de urbanism care să fundamenteze 
restructurarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
• promovarea în procedură legislativă a unor masuri de urgenţă de 
modificare a legislaţiei în urbanism prin promovarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/2008, aprobată prin Legea 242/2009; 
• elaborarea metodologiei de participare publică la activităţile de urbanism 
şi amenajarea teritoriului, necesar a fi aprobată prin Ordin al Ministrului; 
• elaborarea metodologiei de identificare şi evaluare a peisajului, necesar a 
fi aprobată prin Ordin al Ministrului; 
• emiterea fundamentării tehnice a punctului de vedere al guvernului 
privind mai multe iniţiative legislative din domeniul de activitate al direcţiei 
şi susţinerea acestuia în comisiile de specialitate din Parlament; 
• avizarea a 200 de documentaţii de urbanism. 
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Dezvoltare locală 
• finalizarea/demarare elaborării metodologiilor de politici de dezvoltare 
locală: 
- Metodologia de planificare urbană integrată - în curs de elaborare; 
- Politica de terenuri–finalizată; 
-Politica de spaţii publice– elaborarea metodologiei de ameliorare a calităţii 
şi funcţionalităţii spaţiilor publice din marile ansambluri de locuit – 
finalizat; 
- Studiu privind “Instrumentul de monitorizare, prognozare şi evaluare a 
dezvoltării urbane – Observatorul Urban” – în curs de elaborare. 
• realizarea în cadrul cooperării guvernamentale româno - olandeze, a unui 
proiect pentru consolidarea capacităţii administrative la nivel central şi 
local în domeniul planificării urbane strategice din România; 
• participarea, la solicitarea AM POR, la procesul de evaluare a planurilor 
integrate de dezvoltare urbană pentru centrele urbane.  
 
Locuire 
• Demararea elaborării metodologiilor specifice domeniului locuirii:  
- Metodologia de realizare a programului local de locuire - în curs de 
elaborare; 
- Metodologia de evaluare a fondului de locuinţe şi a calităţii locuirii - în 
curs de elaborare; 
- Metodologia de realizare a unui sistem de monitorizare şi evaluare a pieţei 
locale a locuinţelor-în curs de elaborare. 
 
Programe de finanţare în domeniul dezvoltării teritoriale 
 
 Program de cofinanţare a elaborării Planurilor Urbanistice Generale 

(PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente (RLU) 

• Au fost cofinanţate lucrări în valoare de 3.354 mii lei în 167 de localităţi 
din care au fost finalizate lucrările în 73 de localităţi. 

 
 Programul privind elaborarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial 

• A fost demarată elaborarea a 3 planuri urbanistice zonale pentru 
mănăstirea Humor, Saschiz, Sarmisegetuza în valoare de 420,27 mii lei. 

 
 Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi 

alunecări de teren 

• Au fost finalizate 4 hărţi de risc în judeţele Bacău, Bistriţa, Tulcea şi Cluj. 
8 alte hărţi de risc. 

 
 Programul Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-

edilitar şi băncilor de date urbane - SISDIEBDU 
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• Au fost finanţate lucrări în valoare de 10.000,00 mii lei în 140 localităţi. 
Lucrările au fost finalizate în 6 localităţi. 
 
 
IV.2. Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 
 
A. Activitatea serviciului control de prim nivel 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 asigurarea validării cheltuielilor eligibile realizate în implementarea 

proiectelor şi activităţilor de asistenţă tehnică ale partenerilor 
români/beneficiari români de AT în cadrul programelor de cooperare 
teritorială, prin efectuarea controlului de prim nivel; 
 elaborarea procedurii generale de control de prim nivel şi a manualelor 

de control de prim nivel pentru toate programele de cooperare teritorială, 
în concordanţă cu Regulamentele CE şi cu legislaţia naţională; 
 participarea la elaborarea unor materiale şi lucrări generale sau de 

sinteză (manuale sau proceduri) referitoare la programele de cooperare 
teritorială; 
 participarea la elaborarea ordinelor privind eligibilitatea cheltuielilor 

pentru toate programele de cooperare teritorială; 
 asigurarea unei comunicări permanente cu partenerii români/ 

beneficiarii români de AT, prin transferul de cunoştinţe şi acordarea de 
consultanţă pe tematica eligibilităţii cheltuielilor şi controlul de prim nivel; 
 menţinerea unei legături permanente cu beneficiarii/ partenerii 

programelor de cooperare teritorială, cu autorităţile publice locale şi cu 
responsabilii din cadrul ministerului în vederea implementării programelor 
de cooperare teritorială; 
 diseminarea la nivel regional a informaţiilor privind Controlul de Prim 

Nivel prin informarea partenerilor/ beneficiarilor români privind aspectele 
legate de programele de cooperare teritorială europeană; 
 întocmirea rapoartelor, documentelor, bazelor de date solicitate de 

conducerea direcţiei; 
 participarea la evenimente sau întâlniri cu alte instituţii, privind 

activitatea de control de prim nivel. 
 

Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 au fost elaborate procedura generală de control de prim nivel şi 

manualele de control de prim nivel pentru toate programele de cooperare 
teritorială, astfel: 
1. Procedura Generală de Control de Prim Nivel; 
2. Manualele de Control de Prim Nivel pentru următoarele Programe de 
Cooperare Teritorială: 
a) Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (FEDR); 
b) Programul de Cooperare Teritorialã Interregionalã INTERREG IVC (FEDR); 
c) Programul Operaţional pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II 
(FEDR) ; 
d) Programul Operaţional de Cooperare Interregională ESPON 2013 (FEDR) ; 
e) Programul de Cooperare Interregională INTERACT 2007-2013 (FEDR) ; 
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f) Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova (ENPI) ;  
g) Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina  2007-2013 (ENPI) ;  
h) Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mãrii 
Negre (ENPI). 
3. Manualele de Control de Prim Nivel pentru următoarele programe de 
asistenţă tehnică: 
a) Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România - 
Bulgaria (FEDR);  
b) Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 
2007-2013 (FEDR) ; 
c) Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia (IPA) . 
4. Manualul de Proceduri de verificare a achiziţiilor publice conform 
legislaţiei naţionale (OUG nr. 34/2006 – cu actualizările la zi) . 
5. Manualului de Proceduri de verificare a achiziţiilor publice conform PRAG 
2008 – Ghidul practic. 
 au fost efectuate un număr de 109 de controale de prim nivel în urma 

cărora au fost validate cheltuielile eligibile în valoare totală de 841.555,60 
euro, realizate în implementarea proiectelor şi activităţilor de asistenţă 
tehnică ale partenerilor români/ beneficiarilor români de AT în cadrul 
următoarelor programe de cooperare teritorială: 
• Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (48 proiecte) – 
376.085,70 euro;  
• Programul de Cooperare Teritorialã Interregionalã INTERREG IVC (29 
proiecte) – 131.942,80 euro; 
• Programul Operaţional pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II (19 
proiecte) – 46.336,37 euro; 
• Programul Operaţional de Cooperare Interregională ESPON 2013 (3 
proiecte) – 11.309,71 euro; 
• Programe de asistenţă tehnică: 
- Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria 
(total – 117.562,42 euro, din care: 802.35,91 euro - BRCT Călăraşi (2 
raportări) şi 37.326,51 euro – MDRL (2 raportări));  
- Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 
2007-2013 (total – 36.404,64 euro, din care: 18.291,32 euro – INFOPOINT 
(2 raportări) şi 18.113,32  euro – CPN (o raportare); 
- Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia (3 raportări)  
121.914,04 euro. 
 s-a asigurat o comunicare permanentă cu partenerii români/ beneficiarii 

români de AT, prin transferul de cunoştinţe şi acordarea de consultanţă pe 
tematica eligibilităţii cheltuielilor şi controlul de prim nivel; 
 controlorii de prim nivel din cadrul Unităţilor Teritoriale au participat la 

promovarea la nivel regional a Programelor de Cooperare Teritorială 
Europeană, în colaborare cu direcţiile din MDRL, prin prezentarea şi 
explicarea activităţii de control de prim nivel în cadrul Programelor de 
Cooperare Teritorială Europeană partenerilor români/ potenţialilor 
parteneri români în proiecte; 
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 controlori de prim nivel au participat în anul 2009 la programe de 
specializare privind controlul de prim nivel al Programelor de Cooperare 
Teritorială Europeană, atât în ţară cât şi în străinătate. 
 
Rezultate semnificative obţinute 
 Elaborarea şi semnarea acestor manuale a necesitat organizarea unor 

întâlniri de lucru cu toate direcţiile din minister implicate în gestionarea 
Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (DGAPP, DCTI, DAI, DLAF, 
DGDT), cu experţi din alte State Membre şi o corespondenţă intensă cu 
Autorităţile de Management, stabilite în diferite State Membre, ale fiecărui 
program în parte pentru a pune la dispoziţie documentele necesare 
elaborării procedurilor.  
 Ca urmare a acestei activităţi, în anul 2009, au fost aprobate toate 

procedurile şi manualele programelor enumerate mai sus, cu excepţia 
Manualului Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 (ENPI). 
 În anul 2009 au trecut  de audit programele de asistenţă tehnică: 

• Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 
(FEDR);  
• Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria -România 
2007-2013 (FEDR); 
• Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia (IPA), 
• precum şi programul de cooperare teritorială; 
• Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. 

 
B. Activităţi desfăşurate în domeniul POR 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 

Monitorizarea modului de implementare a Programului Operaţional Regional 
(POR) 2007-2013 în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării şi întărirea 
colaborării cu unităţile administrativ teritoriale au constituit obiectivele 
principale ale activităţii experţilor POR ai DGCAT în anul 2009. 
  
Alte obiective stabilite la începutul anului 2009 se referă la: 
• efectuarea  vizitelor la faţa locului în vederea contractării, în perioada de 
implementare a proiectelor şi în perioada ulterioară implementării 
proiectelor; 
• participarea, în calitate de observatori, la şedinţele Comitetului Regional 
de Evaluare Strategică şi Corelare şi informarea AM POR asupra deciziilor 
luate în cadrul şedinţelor CRESC; 
• diseminarea la nivel regional a informaţiilor privind Programul Operaţional 
Regional, prin colaborare cu Direcţia Gestionare Program, Direcţie Generală 
de Comunicare, Relaţii Publice, Mass media şi Transparenţă şi Organismele 
Intermediare din cadrul ADR; 
• participarea la organizarea de evenimente de promovare şi/sau instruiri 
organizate de MDRL la nivel regional 
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Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 În cadrul programelor de “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 

Autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor 
de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013”, în conformitate cu prevederile HG 811/2006 şi HG 1424/2007, au fost 
efectuate 106 vizite la faţa locului pentru care au fost întocmite un număr 
de 106 Rapoarte privind stadiul implementării programelor, în vederea 
impulsionării activităţii de elaborare a documentaţiilor tehnice şi de 
depunere a cererilor de finanţare de către beneficiarii acestor programe. 
 În calitate de observatori desemnaţi la solicitarea AM POR, au fost 

efectuate 329 vizite precontractuale la sediul beneficiarilor, pentru care 
au fost întocmite un număr de 329 de ‘’Rapoarte de vizita la faţa locului’’ 
privind conformitatea documentelor care însoţesc cererile de finanţare, în 
vederea propunerii spre finanţare a cererilor depuse, după cum urmează: 
• 55 vizite precontractuale pe Axa Prioritara 2 - “Îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport”, DMI 2.1. „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia  reabilitarea şoselelor de centură ”; 
• 150 vizite precontractuale pe Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, respectiv pentru fiecare domeniu major de 
intervenţie:  
- 20  de  vizite  precontractuale DMI 3.1.“Reabilitarea/ modernizarea/ 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”; 
- 41 de vizite precontractuale DMI 3.2. ”Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”; 
- 2 vizite precontractuale  DMI 3.3. ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente 
a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;  
- 87 de vizite precontractuale DMI 3.4. ”Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”; 
• 18 vizite precontractuale pe Axa Prioritară 4 – “Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, din care: 
- 8 vizite precontractuale DMI 4.1. ”Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”; 
- 10 vizite precontractuale DMI 4.3. “Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor"; 
• 106 vizite precontractuale  Axa Prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” : 
- 34 vizite de precontractare DMI 5.1. ”Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe”. 
- 54 vizite de precontractare DMI 5.2. “Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale si creşterii calităţii serviciilor turistice “ 
- 18 vizite de precontractare DMI 5.3. “Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică” 
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 Au fost întocmite scrisori de clarificări privind unele neconcordanţe între 
rapoartele întocmite de experţii POR din cadrul DGCAT, în calitate de 
observatori AM POR, şi experţii OI; 
 Observatorii CRESC au participat la 5 şedinţe ale Comitetului Regional 

de Evaluare Strategica şi Corelare (CRESC) şi la 1 şedinţă ale Consiliilor 
de Dezvoltare Regională, şi au întocmit 6 Rapoarte de observator CRESC. 
 În vederea stabilirii impactului asupra opiniei publice privind POR 2007-

2013, săptămânal au fost întocmite şi transmise Rapoarte de monitorizare 
mass-media şi Rapoarte privind evenimentele organizate la nivelul fiecărei 
regiuni de dezvoltare; 
 Personalul Unităţilor Teritoriale a participat la evenimentele organizate 

de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (seminarii, conferinţe, 
caravane) în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 - 
2013; 
 În cursul anului 2009 au fost diseminate informaţii către potenţialii 

beneficiari şi autorităţile publice locale privind programele de finanţare 
gestionate de către MDRL, accesarea fondurilor structurale şi s-a răspuns cu 
promptitudine întrebărilor şi solicitărilor primite din partea acestora; 
 Au fost elaborate puncte de vedere la documentele care au stat la baza 

elaborării Manualelor de proceduri privind Evaluarea, Selecţia, Contractarea 
şi Monitorizarea proiectelor POR şi s-a elaborat Manualul de proceduri 
privind activitatea Direcţiei Generale de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 

 
Rezultate semnificative obţinute 
 În urma efectuării vizitelor precontractuale în calitate de observatori AM 

POR au fost propuse spre finanţare 329 de proiecte; 
 A fost stabilit stadiul de depunere a cererilor de finanţare prin Programul 

“Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor administraţiei publice 
locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013” pentru proiectele pregătite prin 
HG 811/2006 şi HG 1424/2007, ca urmare a celor 106 de vizite efectuate la 
faţa locului; 
 Au fost elaborare manuale şi proceduri de lucru;  
 S-au intensificat relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi 

cu potenţialii beneficiari prin acordarea de asistenţă tehnică de 
specialitate, în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor 
nerambursabile. 
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V. Asigurarea cadrului necesar pentru funcţionarea 
MDRL 

 
V.1. Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare 
V.2. Direcţia Audit Intern 
V.3. Direcţia Generală Juridică 
V.4. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 
V.5. Unitatea de Politici Publice 
V.6. Direcţia de Comunicare 
V.7. Unitati de management 
V.8. Unitataea de Coordonare a Proiectelor 
V.9. Direcţia Achiziţii Publice 
V.10. Direcţia Relaţii Externe şi Protocol 
V.11. Direcţia Economică şi Financiară 
V.12. Direcţia Resurse Umane 
V.13. Biroul Centrul Financiar Preventiv Programe 
V.14. Direcţia Sisteme Informatice 
 
V.1. Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare 
 
Obiectivele stabilite la începutul anului 2009 
 efectuarea activităţilor de verificare cu privire la respectarea legalităţii, 

regularităţii şi conformităţii în utilizarea şi administrarea fondurilor 
provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente, conform reglementărilor naţionale şi 
comunitare pentru proiectele stabilite prin planul de control, în scopul 
identificării neregulilor, gestiunii financiare defectuoase şi a fraudelor; 
 verificarea sesizărilor provenite atât din interiorul, cât şi din exteriorul 

instituţiei cu privire la fondurile sus-menţionate; 
 încheierea de procese-verbale de constatare cu valoare de titluri de 

creanţă ce constituie titluri executorii în condiţiile legii  
Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare/Serviciul Control 
şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare exercitănd activităţi de verificare 
la nivelul entităţilor implicate în implementarea, gestionarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare alocate pentru programele şi proiectele de dezvoltare 
regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate din fonduri 
PHARE şi din fonduri structurale; 
 semnalarea deficienţelor constatate în utilizarea fondurilor comunitare 

şi raportarea lor către organele abilitate; 
 elaborare de propuneri legislative pentru perfecţionarea mecanismelor 

de control în domeniul fondurilor comunitare şi publice; 
 elaborarea/revizuirea manualelor de proceduri specifice activităţii de 

control şi adaptarea acestora la schimbările legislative pentru programele 
finanţate din fonduri Phare şi fonduri structurale ; 
 perfecţionarea însuşirii legislaţiei în domeniu.      
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Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 efectuarea analizei de risc pentru determinarea eşantionului 

reprezentativ de proiecte asupra căruia s-a exercitat activitatea de 
verificare, în conformitate cu reglementările comunitare şi naţionale în 
vigoare; 
 elaborarea de propuneri pentru întocmirea planului anual/ trimestrial de  

verificare al proiectelor finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată României de către Comunităţile Europene/Uniunea Europeană,  
precum şi din fondurile de cofinanţare aferente, pentru programele Phare 
CES, Phare CBC şi fonduri structurale, în scopul identificării neregulilor, 
gestiunii financiare defectuoase şi a fraudelor şi recuperării sumelor 
utilizate necorespunzător; 
 planificarea, organizarea şi verificarea contractelor şi acordurilor de 

finanţare care au ca sursă de finanţare fondurile comunitare gestionate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei/Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; 
 verificarea în toate etapele de implementare a proiectelor beneficiare 

de finanţare din fonduri comunitare şi pe tot parcursul de timp în care, 
potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare şi de tragere la răspundere a 
entităţilor/persoanelor vinovate; 
 verificări la locul de implementare a proiectelor gestionate de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei/Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, precum şi la entităţile implicate; 
 verificări efectuate la solicitarea ministrului, a modului în care sunt 

implementate proiectele de către Autorităţile şi Agenţiile de Implementare, 
respectiv de către Organismele Intermediare;  
 întocmirea proceselor verbale de constatare în baza cărora au fost 

determinate sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau 
cofinanţare aferentă şi accesoriile acestora, precum şi transmiterea 
acestora organismelor abilitate în vederea recuperării sumelor ; 
 sesizarea organelor abilitate a rezultatelor verificărilor în cazul 

descoperirii unor suspiciuni de fraude (Departamentul pentru Lupta 
Antifraudă (D.L.A.F), DNA); 
 transmiterea actelor de verificare direcţiilor implicate în luarea 

măsurilor administrative/legale care se impun; 
 întocmirea pistei de audit şi a documentaţiei aferente în vederea 

raportării neregulilor identificate către ofiţerul de nereguli al 
M.D.R.L./M.D.R.T. ; 
 propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

în ceea ce priveşte activitatea de verificare a gestionarii  fondurilor 
comunitare şi publice, atunci când este necesar; 
 efectuarea, la solicitarea ministrului de verificări  privind desfăşurarea 

de activităţi conexe implementării proiectelor finanţate din asistenţa 
nerambursabilă primită de România de la bugetul Uniunii Europene;  
 propuneri de metode de perfecţionare a mecanismelor de verificare  în 

domeniul fondurilor comunitare şi publice; 
 elaborarea sintezelor pe baza proceselor verbale de constatare, precum 

şi alte materiale solicitate de conducerea direcţiei; 
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 efectuarea de misiuni de informare, cu desfăşurarea unor acţiuni cu 
caracter preventiv la solicitarea conducerii ministerului sau din proprie 
iniţiativă, atunci când este necesar; 
 participarea împreună cu alte structuri de control ale altor entităţi 

publice la misiunile intersectoriale derulate de acestea, cu aprobarea 
conducerii M.D.R.L./M.D.R.T. ; 
 raportarea periodică către conducerea ministerului sau către alte 

autorităţi stabilite de cadrul normativ asupra constatărilor şi recomandărilor 
rezultate din activităţile de verificare şi control.    
  
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 

Proiectele verificate în baza Planului de control aferent anului 2009 au ţinut 
seama de configurarea situaţiei generale în privinţa necesarului de control  
pe baza eşantionului relevant de proiecte gestionate de MDRL/MDRT, cu 
respectarea prevederilor OG 79/2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitere , precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
utilizate necorespunzător cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr.529/2003 şi a HG 1306/2007 art . 8 al. (3)” 
Autorităţile cu competenţe în gestionare fondurilor comunitare vor proceda 
la efectuarea de verificări…în cadrul activităţii curente , precum şi în cazul 
sesizărilor …”,precum şi cu respectarea prevederilor din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 438/2001 art.10 alin.(1), (2) şi a prevederilor din 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1260/1999 art.38 alin.(1a). 
 
Au fost efectuate verificări în baza planului de eşantion, astfel încât să se 
răspundă cerinţei de verificare a min. 5% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile a proiectelor contractate (reprezentând cele 8 regiuni de 
dezvoltare ) şi respectiv min. 5 % din numărul total de proiecte aferent unei 
linii de finanţare, plecând de la premiza că  valorile proiectelor respective 
sunt relativ echilibrate, respectându-se totodată principiului dimensiunii 
regionale a controalelor. 
 
Totodată, au fost primite un număr mare de sesizări atât din cadrul 
instituţiei, cât şi din exterior (Organisme Intermediare, Departamentul 
pentru Lupta Antifraudă, anonime, alte instituţii), care au avut prioritate la 
verificare. 
Pe parcursul anului 2009, activitatea specifică direcţiei a vizat verificarea la 
un număr de 82 proiecte, din care 77 proiecte finalizate, iar celelalte 5 fiind 
în curs de finalizare la începutul anului 2010.  
 
Deşi, termenul legal de finalizare a verificării unui proiect este de maxim 90 
de zile, cvasitotalitatea proiectelor deja finalizate s-a efectuat într-un 
termen mediu de maxim 60 de zile, în acelaşi timp, această perioadă 
reprezentând intervalul maxim de soluţionare a acestor verificări. 
Din cele 77 de proiecte aprobate în anul 2009, 43  de proiecte au 
reprezentat verificări în baza planului de eşantion şi 34 sesizări transmise 
de către direcţiile implicate în derularea proiectelor din cadrul 
M.D.R.L./M.D.R.T. şi de către DLAF.  
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Repartizarea pe programe este următoarea: 
- 46 proiecte PHARE CES în valoare de 58.928.689,45 euro : 
1 proiect PHARE CES1998 , valoare de contract = 78.611,43 euro; 
8 proiecte PHARE  CES 2000, valoare de contract = 7.004.920,48 euro; 
4 proiecte PHARE CES 2001, valoare de contract = 5.677.375,74 euro; 
3 proiecte PHARE CES 2002, valoare de contract = 14.523.199,39 euro; 
12 proiecte PHARE CES 2003, valoare de contract = 16.862.377,93 euro; 
2 proiecte PHARE CES 2004, valoare de contract = 1.081.443,00 euro; 
10 proiecte PHARE CES 2005, valoare de contract = 5.561.491,63 euro; 
6 proiecte PHARE CES 2006, valoare de contract = 8.139.269,85 euro; 
 
- 29 proiecte PHARE CBC în valoare de 9.826.651,68 euro: 
4 proiecte PHARE CBC 2001, valoare de contract = 1.194.362,13 euro; 
3 proiecte PHARE CBC 2002, valoare de contract = 186.928,00 euro; 
6 proiecte PHARE CBC 2003, valoare de contract = 5.453.334,25 euro; 
2 proiecte PHARE CBC 2004, valoare de contract = 286.489,00 euro; 
11 proiecte PHARE CBC 2005, valoare de contract = 2.295.923,30 euro; 
3 proiecte PHARE CBC 2006, valoare de contract = 409.615,00 euro; 
 
- 2 proiecte POR în valoare de 12.319.525,80 lei. 
 
În urma verificărilor au fost identificate nereguli la un număr de 36 
proiecte, pentru care s-au constituit titluri de creanţă în vederea 
recuperării sumelor plătite necuvenit.  
Astfel: 
• un număr de 26 titluri executorii au fost transmise Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală (A.N.A.F.) pentru recuperare,  
• la un număr de 9 titluri s-a efectuat plata voluntară a debitului în 
conturile indicate,  
• la 1 proces verbal de constatare cu titlu de creanţă s-a dispus reţinerea 
din plăţile următoare. 
 
A fost înregistrat un număr de 26 contestaţii împotriva proceselor verbale de 
constatare (atât de la sfărşitul anului 2008, cât şi din 2009) pentru care au 
fost constituite Comisiile de soluţionare a contestaţiilor. 
Personalul direcţiei, alături de alte persoane desemnate din cadrul 
direcţiilor cu responsabilităţi în gestionarea fondurilor comunitare (DGJ, 
DGDR-PHARE, DCT–PHARE CBC), a fost implicat în soluţionarea contestaţiilor 
înaintate împotriva proceselor verbale de constatare, membrii comisiei (alţii 
decât cei implicaţi în verificarea proiectelor respective) fiind numiţi în baza 
unui ordin al ministrului. 
 
Din punctul de vedere strategic al direcţiei, concomitent cu activitatea 
de verificare şi constatare, s-au întocmit documentele necesare derulării 
corespunzătoare activităţii DCVUFC/SCVUFC, după cum urmează: 
• revizuirea Manualului de proceduri de verificare pe fonduri PHARE; 
• elaborarea Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România –Serbia; 
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• elaborarea Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare   
Programele pentru care MDRL îndeplineşte rol de Autoritate Naţională  
( Ungaria –România, Sud Estul Europei , URBACT II, INTERREG IV C); 
• elaborarea Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare  
Program Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013 ; 
• elaborarea Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare  
Program Operaţional Comun  Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013; 
• identificarea creanţelor bugetare de recuperat pe baza notelor de 
control/informare transmise de DLAF; 
• situaţii privind constatarea şi raportarea neregulilor  către   Serviciul 
Verificare Conformitate Programe şi Gestionare Nereguli; 
• participarea la grupul de lucru privind programul de dezvoltare al 
sistemului de control managerial intern din cadrul M.D.R.L./M.D.R.T. 
aferent anului 2009; 
• participarea la întocmirea deciziilor emise de Comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor împotriva proceselor verbale de constatare finalizate cu titlu 
de creanţă; 
• întocmirea unor puncte de vedere ca urmare a interpelărilor direcţiilor 
implicate în procesul de gestionare al utilizării fondurilor comunitare; 
 
Din punctul de vedere al activitătii legislative a direcţiei, în decursul 
anului 2009, Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare/ 
Serviciul Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare a emis puncte de 
vedere privind elaborarea de acte normative în legătură cu  cadrul de 
reglementare a domeniului său specific de activitate. În acest sens, au 
existat propuneri de modificare, respectiv, completare privind OG 79/2003 
si HG 1306/2007, urmărindu-se  eficientizarea  activităţii direcţiei şi 
armonizarea legislativă cu prevederile normelor comunitare în domeniul 
activităţii de verificare. 
 
 
V.2. Direcţia Audit Intern 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 

În anul 2009 Direcţia Audit Intern şi-a realizat activitatea pe baza Planului 
anual de audit, elaborat şi aprobat (Nr.AI–132.099/03.12.2009), conform 
art.14, alin. (1) şi (2) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, şi 
a Planului strategic de audit intern, care cuprinde sumarul activităţilor 
principale din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, nivelul 
de risc şi frecvenţa auditurilor pe o perioadă de 3 ani (2009 -2011). 
Planul anual, fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor şi 
activităţilor din MDRL, a fost însoţit de Referatul de justificare a modului în 
care au fost selectate misiunile de audit intern.   
 
Auditorii din cadrul direcţiei au actualizat în luna august 2009 atât Planul de 
audit intern pentru 2009, cât şi Planul de audit strategic aferent perioadei 
2009 - 2011, ca urmare a recomandării Autorităţii de Audit de a include în 
planul de audit a misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern 
desfăşurate la nivelul Organismelor Intermediare. 
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Planul de audit intern pe anul 2009 actualizat a fost aprobat de 
conducerea ministerului sub numărul AI-51.353/07.08.2009. Planul de audit 
aferent anului 2009, actualizat, a cuprins 21 misiuni de audit intern. 
 
Activităţile realizate pe parcursul anului 2009 

a) Activităţi de audit intern realizate conform planificării: 
În cursul anului 2009 au fost realizate şi finalizate cu raport de audit 
aprobat de conducătorul instituţiei un număr de 27 de misiuni de audit 
intern, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului de audit intern de 
129%. 
 
Analiza misiunilor de audit intern realizate efectiv în anul 2009 scoate în 
evidenţă următoarea următoare a orientare în sferei auditabile:  
 activitatea structurilor care asigură funcţiile suport pentru direcţiile de 

specialitate din cadrul ministerului: 11,11% 
 programele finanţate din fonduri europene: 85,19% 
 stadiul implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit 

intern: 3,70%. 
 
b) Activităţi metodologice şi de consiliere 
În cadrul acestei perioade, structura de audit intern a desfăşurat şi 
activităţi metodologice şi de consiliere în următoarele domenii de 
activitate: 
 Direcţia Audit Intern a emis opinia de audit pentru un număr de 13 

Instrucţiuni de modificare/completare a manualelor de proceduri ale 
Agenţiei de Implementare Phare, în sensul verificării menţinerii criteriile de 
acreditare EDIS; 
 elaborare specificaţii tehnice pentru achiziţionare servicii de audit 

extern pentru POR; 
 elaborare registrul riscurilor la nivelul POR;  
 analiză şi avizare manuale de audit intern pentru OI POR ale: ADR 

Centru, ADR Nord-Est, ADR Nord-Vest, ADR Sud-Est, ADR Sud Muntenia, ADR 
Sud Vest Oltenia, ADR Vest, ADR Bucureşti-Ilfov;  
 analiză şi formulare de observaţii la Ghidul solicitantului pentru 

Programul Phare CBC România-Ucraina-Moldova; 
 analiză şi formulare de observaţii la Ghidul solicitantului pentru 

Programul Operaţional Comun Marea Neagră 2007-2013; 
 analiză şi formulare de observaţii la Ghidul solicitantului pentru 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova – prioritatea 1, 2, 3 
 analiză şi formulare punct de vedere pentru Programul Operaţional 

Comun România-Serbia – controlul de prim nivel; 
 analiză şi formulare de observaţii la Memorandumul de Înţelegere pentru 

implementarea Programului Operaţional Comun IPA România-Serbia;  
 elaborarea Strategiei de audit pentru programele operaţionale finanţate 

din ENPI; 
 elaborare termeni de referinţă pentru programele operaţionale finanţate 

din ENPI; 
 elaborare planuri de implementare a standardelor de management şi 

control intern nr.5, 9, 10, 12, 13, 14, 21;  
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Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
 Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii structurilor 

auditate, materializată în recomandările Direcţiei Audit Intern, 
sistematizate pe principalele domenii auditate: 
 Domeniul auditabil: Administrarea, gestionarea şi utilizarea fondurilor 

europene; 
 Sub-domeniul auditabil: Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

 
Urmărirea implementării recomandărilor auditului intern 
Recomandările aprobate de către ministrul MDRL au fost transmise de către 
Direcţia Audit Intern, în termen, la direcţiile auditate şi au fost acceptate 
de către acestea în proporţie de 100%.  
Pe parcursul anului 2009, Direcţia Audit Intern a formulat  un număr de 163 
recomandări. 
 
 

Recomandări formulate 
Implementa
te 

În curs de 
implementare 

Neimplementat
e 

Nr
. 
crt
. 

Denumirea 
instituţiei Total 

numă
r 

% număr % număr % 

1. MDRT  
 

163 82 50% 22 14% 59 36% 

 
Pentru rapoartele de audit intern întocmite în anul 2009, pentru care s-au 
primit planurile de acţiune (15 rapoarte), se poate aprecia „bun” gradul de 
implementare a recomandărilor (50% recomandări implementate şi 14% 
recomandări în curs de implementare).  
Direcţiile auditate din cadrul MDRL s-au preocupat de implementarea 
recomandărilor, au reuşit să elimine disfuncţionalităţile şi să reducă 
riscurile, demonstrat prin procentul de 64% recomandări implementate şi în 
curs de implementare. În ceea ce priveşte recomandările neimplementate 
acestea sunt în termenul de implementare stabilit prin planul de acţiune, 
iar pentru un număr de 6 rapoarte de audit intern nu au fost primite încă 
planurile de acţiune întrucât rapoartele aprobate au fost transmise 
structurilor auditate în luna decembrie 2009, fiind în termenul pentru 
transmiterea Planurilor de acţiune, iar pentru un raport de audit nu a fost 
necesar elaborarea unui plan de acţiune deoarece nu au fost formulate 
recomandări de către auditori. 
 
Obiectivul general al acestor acţiuni a fost de a da asigurări privitor la 
faptul că recomandările din rapoartele de audit au fost implementate în 
termenele stabilite şi că managementul fiecărei direcţii a evaluat riscul de 
neimplementare acestor recomandări. 
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V.3. Direcţia Generală Juridică 
 
In anul  2009, Directia Generală  Juridică  a recuperat  următoarele sume 
datorate de Beneficiari în urma implementării defectuoase a contractelor de 
asistenţă financiară nerambursabilă conform Anexei 1:  
• 3.078.292,6 lei cofinantare  de la bugetul de stat; 
• 2.935.571.6 euro fonduri comunitare; 
• 3.336.03 euro comisioane. 
 
Analiza mediului intern 

În anul 2009, structura organizatorică a Direcţiei Generale Juridice a 
cuprins următoarele compartimente: 
 serviciul contencios; 
 serviciul avizare 

 
SERVICIUL CONTENCIOS 
La momentul actual, Serviciul Contencios asigură reprezentarea 
intereselor instituţiei noastre în 593 dosare. 
 
În anul 2009, în urma activităţilor desfăşurate de acest serviciu: 
 au fost câştigate definitiv şi irevocabil 46 de dosare; - (Anexa 2) 
 au fost pierdute 11 dosare; - (Anexa 3) 
 au fost transmise la ANAF în vederea executării silite 36 de sentinţe, 

însumând 509.847,03 euro, 1.063.938,19 lei, la care se adaugă dobânzile 
calculate până la data efectivă a plăţii; -(Anexa 4). 

 
SERVICIUL AVIZARE 
I.Activităţi de recuperare fonduri nerambursabile 
Până în prezent, activitatea Direcţiei Generale Juridice – serviciul avizare – 
a vizat, printre altele, activitatea de recuperare a fondurilor 
nerambursabile acordate din fondurile de preaderare, PHARE 1998-2006. 
Începând cu anul 2009, urmare a derulării de contracte de finanţare din 
fonduri structurale, Direcţia Generală Juridică a fost sesizată cu privire la 
rezilierea şi recuperarea de fonduri nerambursabile, POR 2007-2013. 
1. Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2009, Direcţia Generală 
Juridică a recuperat integral debitele de la 175 de beneficiari, 
reprezentând: 
2.199.236,17 LEI cofinanţare de la bugetul de stat, 
1.785.387,54 EURO finanţare PHARE; 
2.185,95 EURO comisioane bancare. 
 
Referitor la evidenţa dosarelor de recuperare fonduri PHARE, lunar s-a 
completat, în limba engleză, Fondul Naţional, care reprezintă o situaţie cu 
stadiul actual al dosarului de recuperare şi care se pune la dispoziţia 
Direcţiei Generale Autorizare şi Plăţi Programe. De asemenea, trimestrial, s-
au completat Fişele de nereguli, reprezentând sesizări de nereguli solicitate 
de către Comisia Europeană prin intermediul Oficiului de Plăţi şi Contractare 
Phare din cadrul Ministerului Finanţelor  Publice.  
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Pe anul 2009 s-au întocmit un număr de: 
 533 de notificări pentru recuperarea debitelor PHARE; 
 89 de invitaţii la conciliere; 
 89  procese verbale de conciliere; 
 17 convenţii de plată în vederea eşalonării debitelor. 

 
II. Activităţi de consultanţă juridică oferite Serviciului Utilizare şi 
Verificare Fonduri Comunitare 
În raporturile cu acest Serviciu, Direcţia Generală Juridică a desfasurat  
următoarele activităţi: 
 A analizat, din punct de vedere al legalităţii şi conformităţii formei, 

proiectele  proceselor verbale de constatare întocmite de către Serviciul 
Utilizare şi Verificare Fonduri Comunitare; 
 A participat în calitate de membru, în cadrul comisiilor de soluţionare a 

contestaţiilor formulate de către beneficiari împotriva proceselor verbale de 
constatare; 
 A formulat puncte de vedere cu privire la speţele prezentate de acest 

serviciu. 
Fiecare document avizat de către Serviciul Avizare s-a menţionat  în situaţia 
electronică comună a Serviciului Avizare. 
 
III. Activităţi de consultanţă juridică oferite Direcţiei Generale Achiziţii 
Publice 
În raporturile cu această direcţie, Direcţia Generală Juridică a desfăşurat 
următoarele activităţi: 
 A verificat şi avizat notele justificative şi documentaţiile de atribuire 

întocmite pentru demararea procedurilor de achiziţie publică; 
 A participat în calitate de membru / observator în comisiile de evaluare 

la procedurile de achiziţii; 
 A întocmit puncte de vedere cu privire la speţele prezentate de această 

direcţie; 
 A analizat şi avizat contractele de achiziţie publică / acordurile cadru / 

contractele subsecvente. Pentru anul 2009 s-a avizat un număr de 280 de 
contracte. 
Fiecare document avizat de către Serviciul Avizare s-a menţionat în situaţia 
electronică comună a Serviciului Avizare. 
 
IV. Activităţi de consultanţă cu privire la înfiinţarea Grupărilor Europene 
de Cooperare Teritorială 
În anul 2009 au fost înaintate şi soluţionate un număr de 5 solicitări  şi se 
află în lucru un număr de alte 3 solicitări. 
 
V. Activităţi în domeniul de avizare acte normative: 
Prin serviciul avizare s-au promovat în perioada ianuarie – decembrie 
2009 un număr de 43 acte normative, care au fost adoptate de Guvern şi 
au fost publicate în Monitorul Oficial al României. 
În anul 2009 au fost promovate şi publicate în Monitorul Oficial al României 
un număr de 55 ordine, iar memorandumurile promovate în perioada 
menţionată au fost în număr de 7. 
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Mai mult, directorul general al direcţiei a avizat un număr de 1144 de ordine 
ale ministrului, iar dintre acestea, pentru un număr de 281 s-au elaborat 
referate de avizare, în care se evidenţiază încadrarea acestora în 
prevederile legale în vigoare şi respectarea normelor de tehnică legislativă. 
Prin serviciul avizare s-au avizat în perioada ianuarie – decembrie 2009 un 
număr de 160 acte normative promovate de alte autorităţi ale administraţiei 
centrale, acte normative pentru care s-au realizat toate demersurile 
menţionate mai sus. 
 
 
V.4. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 
 

Compartimentul Relaţia cu Parlamentul pentru anul 2009 

Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 monitorizarea permanentă a traseului legislativ al proiectelor de acte 

normative a căror obiect de reglementare intră în sfera de activitate a 
ministerului; 
 reprezentarea punctului de vedere al MDRL în cadrul procesului legislativ 

parlamentar; 
 elaborarea unor fişe prin care să se analizeze principalele probleme 

identificate în cadrul întrebărilor şi interpelărilor, adresate ministerului, 
formulate de către deputaţi şi parlamentari; 
 elaborarea unor fişe prin care să se prezinte principalele reglementări ce 

fac obiectul propunerilor legislative parlamentare, pentru care Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a transmis punct de vedere. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 

În cursul anului 2009, activitatea Compartimentului Relaţia cu 
Parlamentul s-a concretizat în: 
 gestionarea traseului parlamentar pentru proiectele de acte normative 

elaborate de MDRL precum şi pentru propunerile legislative parlamentare; 
 îndeplinirea procedurilor de planificare pentru elaborarea de informări 

cu privire la stadiul de aplicare a procedurilor parlamentare şi pentru 
asigurarea pregătirii reprezentării MDRL conform solicitărilor; 
 comunicarea cu comisiile parlamentare în vederea informării MDRL cu 

privire la problemele de interes din activitatea legislativă a ministerului; 
 gestionarea procesului de rezolvare a interpelărilor/întrebărilor adresate 

de senatori şi deputaţi MDRL ; 
 coordonarea elaborării punctelor de vedere susţinute de MDRL în cadrul 

comisiilor şi plenului Parlamentului; 
 coordonarea activităţii de comunicare cu Departamentul pentru Relaţia 

cu Parlamentul din cadrul Guvernului; 
 întocmirea agendei parlamentare săptămânale privind proiectele de acte 

normative aflate în dezbatere în Parlament; 
 colaborarea cu reprezentanţii direcţiilor de specialitatea din MDRL 

pentru a susţine punctul de vedere al Guvernului în şedinţele comisiilor 
parlamentare şi plen. 
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Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 

Din analiza activităţii Compartimentului Relaţia cu Parlamentul se 
evidenţiază faptul că, aceasta s-a axat cu precădere pe derularea procesului 
de legiferare a proiectelor de acte normative. Astfel, la sfârşitul anului 
2009, putem spune că în Compartimentul Relaţia cu Parlamentul au fost 
prelucrate un număr de 65 de proiecte de acte normative. 
 
Dintre acestea, un număr de 13 proiecte de acte normative, iniţiate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei au devenit Legi, publicate în 
Monitorul Oficial.   
 
De asemenea, un număr de 13 proiecte de acte normative - propuneri 
legislative parlamentare - pentru care MDRL a transmis punct de vedere au 
fost respinse de ambele Camere parlamentare, Senat şi Camera Deputaţilor, 
pentru care procedura legislativă a încetat. 
Un număr de 19 proiecte de acte normative sunt în diferite de stadii de 
dezbatere în Comisiile Parlamentare pentru avizare sau emitere de raport - 
din cele 19 propuneri legislative, 13 sunt iniţiate de parlamentari, iar pentru 
alte 6 proiecte de acte normative MDRL are calitatea de iniţiator sau de 
coiniţiator împreună cu Guvernul României. 
Domeniile de interes pe care s-au axat proiectele de acte normative sunt 
următoarele: locuinţe, absenţă locuinţe, locuinţe sociale, locuinţe pentru 
tineri, reabilitare termică şi contorizare apartamente, asociaţii de 
proprietari, Infrastructură în mediul rural, drumuri comunale şi judeţene, 
asigurarea respectării legislaţiei în construcţii, implementarea Programului 
Operaţional Regional, poli de dezvoltare urbană, fonduri europene, 
dezvoltare transfrontalieră şi aşezăminte culturale. Ponderea cea mai 
însemnată în cadrul tematicilor proiectelor de acte normative au avut-o 
cele care s-au referit la locuinţe, absenţa locuinţelor, la locuinţe sociale şi 
la locuinţele pentru tineri. 
 
În ceea ce priveşte întrebările şi interpelările parlamentare, în cursul anului 
2009, MDRL a întocmit şi trimis către Departamentul Relaţia cu Parlamentul 
de pe lângă Guvernul României, răspunsuri la un număr de 73 de întrebări şi 
interpelări distribuite astfel: 56 de răspunsuri în sesiunea din februarie-iunie 
şi 17 răspunsuri în sesiunea parlamentară din septembrie – decembrie. 
Tematicile pe care s-au axat întrebările şi interpelările adresate MDRL în 
anul 2009, cuprind, pe lângă domeniile la care s-au referit proiectele de 
acte normative şi subiecte cum ar fi: situaţia imobilelor ca fiind încadrate 
într-o clasă de risc seismic, drumuri, săli de sport, parcuri industriale şi  
situaţia investiţiilor MDRL. Ponderea cea mai însemnată în totalul 
întrebărilor şi interpelărilor au avut-o cele din domeniul reabilitării termice 
şi a contorizării apartamentelor. 
 
Compartimentul Comisia de Dialog Social 
Obiective stabilite la începutul anului 2009  
 dezvoltarea dialogului dintre Minister şi partenerii săi sociali prin 

organizarea de şedinţe informative, şedinţe de dezbatere asupra temelor de 
interes public; 
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 continuarea şi îmbunătăţirea procesului de consultare a partenerilor 
sociali în vederea fundamentării politicilor publice şi a proiectelor de acte 
normative iniţiate de către Minister; 
 construirea unei baze de date cu partenerii sociali reprezentativi atât la 

nivel naţional cât şi local; 
 asigurarea transparenţei instituţionale şi decizionale prin implicarea 

partenerilor sociali şi reprezentanţii mediului de afaceri românesc; 
 adaptarea şi transformarea procesului de dialog social cerinţelor şi 

standardelor europene. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 organizarea şedinţei nr. 19 privind dezbaterea proiectului de act 

normativ „ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar”; 
 organizarea şedinţei nr. 21 în cadrul căreia a avut loc o informare şi o 

dezbatere pe tema Planului de acţiuni suplimentar aferent Programului 
Naţional de Reforme. Au fost prezentate următoarele concepte de către 
Direcţiile de specialitate din cadrul MDRL : Introducerea graduală a 
conceptului de casă pasivă, precum şi a conceptului clădire zero energie în 
sistemul de norme care reglementează domeniul construcţiilor; Revizuirea 
legii care reglementează implementarea Programului de reabilitare 
termică, în vederea eficientizării acestuia şi creşterii numărului de blocuri 
reabilitate; 
 semnarea protocolului de colaborare cu Confederaţia Patronală 

„Patronatul Român”; 
 până în anul 2009 au fost semnate protocoale de colaborare cu 

Patronatul Român şi Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi 
Comerţului din România, urmând a fi semnate spre sfârşitul anului şi 
începutul lui 2010 protocoale cu Asociaţia  Română a Antreprenorilor de 
Construcţii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România 
(CNSLR Frăţia), Confederaţia Naţională a Sindicatelor (CNS “Cartel Alfa”), 
Confederaţia Naţională a Patronatului Român şi Uniunea Naţională a 
Industriaşilor din România – 1903; 
 construirea unei baze de date pentru proiectul „platformă de consultare 

publică” iniţiat de Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social;  
 propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei româneşti cu privire la 

ameliorarea dialogului social pentru a se ajunge la o politică de cogestiune 
între administraţie şi societatea civilă. Un astfel de mecanism ar duce la o 
guvernare participativă, prin care administraţia publică îşi ia nişte 
angajamente şi îşi asumă nişte responsabilităţi, dar şi confederaţiile 
sindicale şi patronale sunt obligate să preia din aceste responsabilităţi. 
 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 în anul 2009 au fost supuse dezbaterii 40 de proiecte de acte normative 

comparativ cu anul 2008 în care au fost supuse dezbaterii 57 de proiecte de 
acte normative; 
 în anul 2009 au fost organizate 12 şedinţe ale Comisiei de Dialog Social 

(în 2008 au fost organizate 14 şedinţe); 
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 media prezenţei partenerilor sociali la şedinţele CDS în anul 2009 a fost 
de 8,8/şedinţă, în cadrul Comisiei fiind reprezentate cele 18 confederaţii 
sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional; 
 în cadrul şedinţei nr.18 a CDS din 4 februarie s-a înregistrat cea mai 

mare prezenţă din ultimii 2 ani : 18 confederaţii sindicale şi patronale 
prezente. 
 
Compartimentului Transparenţă 
Obiective stabilite la începutul anului 2009: 
 îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a cetăţenilor şi a 

structurilor asociative ale acestora; 
 crearea şi managementul unor instrumente în vederea creşterii calitative 

a dialogului structural cu societatea civilă; 
 coordonarea activităţii de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009: 
 consultarea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite, în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative; 
 organizarea de şedinţe publice, dezbaterea şi promovarea în rândul 

opiniei publice a proiectelor de acte normative elaborate de minister; 
 publicarea de anunţuri referitoare la procesul de elaborare a proiectelor 

de acte normative; 
 transmiterea proiectelor de acte normative tuturor persoanelor care au 

depus o cerere în acest sens; 
 asigurarea condiţiilor necesare pentru formularea şi primirea de 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus 
dezbaterii publice; 
 primirea propunerilor, a sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate cu 

privire la proiectul de act normativ propus; 
 întocmirea şi publicarea unui raport privind transparenţa decizională; 
 coordonarea activităţii de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi 
transmite Direcţiei Generale Juridice avizul acestora în vederea promovării 
actelor normative pe circuitul de avizare; 
 elaborarea răspunsurilor la solicitările şi întrebările formulate de 

societatea civilă, structuri ale societăţii civile şi cetăţeni, direcţionarea 
întrebărilor către structurile responsabile din MDRT; 
 monitorizarea problematicii cuprinse în sesizările, întrebările, punctele 

de vedere transmise de diversele categorii sociale şi profesionale interesate 
de activitatea MDRT; 
 întocmirea notei de fundamentare şi proiectul de hotărâre de Guvern 

necesare obţinerii avizului pentru asociaţiile/fundaţiile care solicită 
recunoaşterea statutului de utilitate publică; 
 avizarea statutelor asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul de activitate al 

ministerului şi păstrarea evidenţei înregistrării acestora. 
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Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
Pe parcursul anului 2009 au fost primite la DRPDS, din partea direcţiilor de 
specialitate 31 de proiecte de acte normative în vederea supunerii acestora 
la dezbateri în cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social şi/sau consultării 
cetăţenilor prin intermediul site-ului MDRL şi afişării la sediu, conform Legii 
Nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
 
De asemenea, la Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social s-au 
primit 105 recomandări, observaţii sau puncte de vedere, cu privire la 12 
proiecte de acte normative. Dintre acestea, 88 au fost observaţii, întrebări 
sau solicitări formulate de către cetăţeni. 
 
Dintre cele 25 de proiecte de acte normative primite la Direcţia pentru 
Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social din partea direcţiilor de specialitate, 
20 au fost transmise spre consultare structurilor asociative ale 
administraţiei publice locale, prezentând interes pentru acestea, conform 
Hotărârii de Guvern Nr. 521 din 9 iunie 2005, privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 
  
Dintre cele 105 recomandări, observaţii sau puncte de vedere primite, 17 au 
reprezentat puncte de vedere transmise din partea  structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale (conform Anexei nr. 2). 
Pe parcursul anului 2009 a fost întocmit un set de proceduri interne 
privind organizarea consultărilor publice, procedură aplicată şi în cadrul 
consultării grupurilor interesate cu privire la proiectul de Ordin pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr. 1.430/2005. 
 
În ceea ce priveşte relaţia cu societatea civilă, s-a efectuat actualizarea 
permanentă a bazelor de date cuprinzând asociaţii şi fundaţii, din cadrul 
evidenţei cu organizaţiile neguvernamentale, care cuprinde în prezent 63 de 
organizaţii. S-au primit 3 solicitări privind acordarea statutului de utilitate 
publică unor asociaţii care îşi desfăşoară activitatea într-unul dintre 
domeniile aflate în portofoliul ministerului. 
 
De asemenea, s-au redactat şi transmis un număr de 50 de adrese oficiale cu 
privire la intenţia de dezvoltarea a relaţiei cu ONG-urile şi s-au semnat 4 
acorduri de parteneriat / protocoale de colaborare pentru diferite proiecte 
şi acţiuni comune. 
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V.5. Unitatea de Politici Publice 
 
Obiective stabilite la începutul anul 2009 

În domeniul politicilor publice:  

 Îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice în cadrul 
ministerului; 
 Gestionarea eficientă a ciclului de politici publice; 
 Monitorizarea respectării procedurilor prevăzute prin HG nr. 775/2005 în 

cadrul ministerului; 
 Asigurarea funcţionării grupului de lucru pentru elaborarea documentelor 

de politici publice şi acordarea de consultanţă compartimentelor de 
specialitate în ceea ce priveşte ciclul politicilor publice; 
 Asigurarea parcursului de consultare şi avizare a documentelor de politici 

publice iniţiate de minister şi coordonarea procesului de consultare şi 
avizare a documentelor de politici publice transmise de către celelalte 
ministere. 
În domeniul planificării strategice: 

 Coordonarea procesului de elaborare a Planului Strategic Instituţional pe 
termen mediu, 2009 -2013; 
 Reorganizarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de 

management; 
 Asigurarea secretariatului Grupului de Management pentru elaborarea 

Planului Strategic Instituţional pe termen mediu 2009 - 2013 şi asigurarea 
asistenţei şi expertizei subgrupurilor tehnice de management (STM).  
În domeniul sistemului de control managerial intern (SCMI): 

 Asigurarea continuităţii implementării standardelor de control intern, 
conform OMFP nr. 946/2005 modificat prin OMFP nr.1389/2006; 
 Furnizarea asistenţei/consilierii metodologice în privinţa implementării 

standardelor de management corespunzătoare sistemului de control 
managerial intern (SCMI) de către direcţiile de specialitate; 
 Continuarea alinierii procedurilor MDRL la prevederile OMFP 

nr.946/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Conştientizarea tuturor factorilor implicaţi în privinţa SCMI; 
 Asigurarea secretariatului pentru Grupul de Management şi Subgrupurile 

Tehnice de Management. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 

În domeniul politicilor publice:  
 A fost emis Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 

558 din 28.07.2009 privind aprobarea Procedurii de sistem privind 
elaborarea, avizarea şi monitorizarea politicilor publice în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;  
 Membrii Unităţii de Politici Publice au participat la diferitele etape ale 

proiectului privind “Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice 
la nivelul administraţiei publice centrale”, proiect gestionat de către 
Secretariatul General al Guvernului; 
 Un membru al Unităţii de Politici Publice împreună cu doi reprezentanţi 

ai direcţiilor de specialitate ale MDRL, respectiv DRU şi DGDT au participat 
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la sesiunea de formare privind monitorizarea şi evaluarea politicilor publice; 
De asemenea, ca urmare a implicării active a UPP în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale”, un reprezentant din cadrul UPP a 
participat la vizita de studiu organizată de SGG în Irlanda şi Germania, pe 
această temă. Materialele rezultate în urma acestei vizite de studiu au fost 
prezentate factorilor direcţi vizaţi, diseminate cu restul membrilor UPP şi 
postate pe intranetul instituţiei; 
 Unitatea de Politici Publice, împreună cu direcţiile iniţiatoare au 

elaborat proiecte de politici publice, care urmează să se concretizeze pe 
parcursul anului 2010; 
 A fost realizat şi aprobat raportul de evaluare cu privire la activitatea 

de politici publice desfăşurată la nivelul MDRL, în conformitate cu H.G. nr. 
775/2005. 
 
În domeniul planificării strategice: 
 A fost emis Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 

736/ 21.09.2009 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de management 
(ordin care a unificat Grupul de management şi Comisia de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 
managerial intern, precum şi grupurile de lucru aferente, stabilind, de 
asemenea, atribuţiile şi modul de organizare a activităţii în subgrupuri, 
întrucât anterior aceste aspecte erau stabilite doar pentru Comisie); 
 Unitatea de Politici Publice a coordonat, consiliat şi supervizat 

elaborarea, împreună cu direcţiile de specialitate, a Planului Strategic 
Instituţional pe termen mediu 2009-2013, care a fost aprobat în luna 
decembrie 2009. 
 
În domeniul sistemului de control managerial intern: 
 În anul 2009 Unitatea de Politici Publice a coordonat elaborarea şi a 

centralizat planurile/rapoartele de implementare a 10 standarde de 
control managerial intern pentru toate cele 4 direcţii strategice definite în 
PSI; 
 Unitatea de Politici Publice în calitate de Secretariat al Grupului de 

Management a organizat în anul 2009 15 reuniuni de lucru cu persoanele 
desemnate de fiecare direcţie de specialitate (STM) în vederea discutării şi 
oferirii de consultanţă în elaborarea planurilor şi rapoartelor de 
implementare a standardelor de control intern; 
 În data de 6 iunie 2009 Secretariatul Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 
managerial intern a organizat reuniunea interministerială la nivel tehnic 
intitulată „Sistemul de control managerial intern – experienţe şi 
perspective”, ca parte a programului de dezvoltare a sistemului de control 
managerial intern aferent anului 2009. La această întrunire au participat 51 
de persoane - specialişti din cadrul instituţiilor de la nivel central, cu 
experienţă în domeniu şi care sunt implicaţi în mod activ în dezvoltarea şi 
implementarea sistemului de control managerial intern, experţi din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice (Unitatea Centrală de Armonizare a 
Sistemelor de Management Financiar şi Control şi Unitatea Centrală de 
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Armonizare a Auditului Public Intern) şi personalul din cadrul MDRL cu 
atribuţii în acest domeniu. 
 
Rezultatele urmărite în cadrul reuniunii au fost următoarele: 
• conştientizarea şi aprofundarea importanţei dezvoltării sistemului de 
control managerial (SCMI) în instituţiile publice; 
• realizarea unui schimb de experienţe şi de bune practici în ceea ce 
priveşte stadiul implementării SCMI la nivelul administraţiei publice 
centrale; 
• informarea şi realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte 
modalităţile de evaluare a implementării SCMI. 

 
 A iniţiat o serie de întâlniri cu experţii olandezi din cadrul proiectului 

"Întărirea managementului finanţelor publice – susţinerea activităţii Unităţii 
Centrale de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control în 
întărirea sistemelor de management financiar şi control în cadrul 
instituţiilor publice”, derulat de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
(UCASMFC) şi Academia Naţională de Finanţe şi Economie din Olanda, în 
perioada noiembrie – decembrie 2009. O parte dintre reuniunile de lucru cu 
aceştia a vizat abordarea noilor standarde pe anul 2010 la nivelul MDRL, 
având în vedere propunerile înaintate de subgrupul tehnic de management 
pe Direcţia de activitate 2 „Dezvoltare si coeziune teritorială”, de a se 
elabora câte un singur plan de implementare, la nivel de instituţie, de către 
o direcţie de specialitate, pentru standardele orizontale. Rezultatele 
discuţiilor au fost consemnate într-o minută. 
 A revizuit Ghidul privind elaborarea procedurilor de sistem şi 

operaţionale în cadrul MDRL, confrom prevederilor OMDRL nr. 736/ 
21.09.2009; 
 A reactualizat biblioteca virtuală de proceduri de pe folderul Public al 

ministerului cu procedurile noi sau cele reactualizate de către direcţiile de 
specialitate şi a postat pe Intranet (Public) OMDRL nr. 736/ 21.09.2009 şi 
alte materiale aferente implementării SCMI; 
 A oferit consultanţă metodologică şi a avizat procedurile de sistem şi 

operaţionale venite din partea direcţiilor de specialitate. 
 
Diverse: 
• A fost elaborat Raportul privind sinteza problemelor identificate la 
nivelul MDRL; 
• Unitatea de Politici Publice a reprezentat MDRL în cadrul a două 
reuniuni interministeriale organizate la Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale având drept obiect discutarea articolelor neratificate din 
Carta Sociala Europeană revizuită; 
• A fost elaborat răspunsul la solicitarea de informaţii publice formulată de 
Academia de Advocacy în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
• A fost elaborat documentul de politici publice sectoriale, strategie şi 
coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 şi perspectiva 2011-
2013 
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• Au fost însă întreprinse demersuri pentru derularea unui proiect 
intitulat „Platformă pentru dezvoltare locală durabilă” în vederea 
accesării a 2,5 milioane lei din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial – Dezvoltarea capacităţii administrative. În acest sens, 
a fost depusă fişa de proiect la Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Pe parcursul anul 2009 
fişa de proiect a fost aprobată şi se estimează depunerea cererii de 
finanţare până în luna martie 2010. 

 
Rezultate semnificative obţinute pe parcursul anului 2009 
 Echipa UPP a prezentat rezultatele obţinute în implementarea 

sistemului de control managerial intern într-un articol intitulat „Sistemul 
de control managerial intern între deziderat şi aplicabilitate” publicat 
în nr. 2 din martie 2009 al revistei EU-RO Funcţionar, revistă trimestrială 
a funcţionarilor publici; 
 În perioada mai – octombrie 2009, Institutul Naţional de Administraţie a 

derulat „Programul de formare continuă în domeniul dezvoltării 
organizaţionale şi a managementului strategic pentru administraţia 
publică”, program în cadrul căruia Unitatea de Politici Publice a participat 
cu proiectul privind planul strategic instituţional. Acest program a fost 
finanţat prin intermediul PHARE/2006/018-147.01.03.01.01. şi s-a încheiat 
cu o vizită de studiu în unul din statele membre ale Uniunii Europene 
pentru primii 5 absolvenţi ai programului de formare specializată. 
Unitatea de Politici Publice a participat  cu doi reprezentanţi la vizita de 
studiu, aceştia obţinând locurile I şi II. 
 În perioada mai - octombrie 2009, în cadrul proiectului PHARE/2006/018-

147.01.03.01. Institutul Naţional de Administraţie a desfăşurat programul de 
formare şi schimb de experienţă EUROMANAGER. Un reprezentant al Unităţii 
de Politici Publice a participat la acest program, obţinând cel mai bun 
punctaj în urma evaluării activităţii şi a proiectelor depuse. 
 Unitatea de Politici Publice a participat la competiţia intitulată 

“Inovaţie şi calitate în sectorul public” organizată de către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici. Proiectul depus de către UPP, respectiv 
“Dezvoltarea unui sistem de control managerial în cadrul MDRL” a primit 
menţiune în cadrul pilonului 3 al competiţiei “Îmbunătăţirea serviciilor 
publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performat“. 
 

 
V.6. Direcţia de Comunicare 
 
Obiective stabilite pentru anul 2009 
 Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare anuală  a 

ministerului;  
 Gestionarea imaginii publice a ministerului; 
 Asigurarea  accesului la informaţii legate de activitatea ministerului în 

principalele sale domenii de activitate, în condiţiile Legii 544/2001, prin 
funcţionarea Punctului de Informare; 
 Participarea la implementarea planurilor de comunicare pentru 

programele finanţate din fonduri structurale gestionate de minister, pe baza 
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de delegare de atribuţii de la Autorităţile de Management/Autorităţile 
Naţionale; 
 Implementarea activităţii de avizare cu privire la  respectarea de către 

beneficiarii fondurilor PHARE (Phare CES, PHARE CBC, INTERREG III B 
CADSES) a regulilor de identitate vizuală ale Uniunii Europene; 
 Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu mass-media; 
 Realizarea de materiale de infomare electronice sau tipărite în vederea 

informării publicului larg cu privire la programele şi activităţile ministerului. 
 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare anuală  a 

ministerului 
Strategia de comunicare a ministerului a fost elaborata de Direcţia de 
Comunicare şi aprobată prin memorandum intern nr. 19418/25.03.2009.  
Din cauza rectificării bugetare de la începutul lunii aprilie,  toate acţiunile 
de comunicare care necesitau resurse financiare de la bugetul de stat au 
fost anulate. Astfel singurele acţiuni de comunicare realizate pentru 2009, 
au fost cele de promovare a programelor operaţionale pentru care 
ministerul este Autoritate de Management, restul domeniilor de activitate 
fiind promovate prin intermediul mass-media şi a site-ului instituţiei. 
 
 Gestionarea imaginii publice a ministerului 

În urma redenumirii  ministerului, a fost necesară adaptarea noii identităţi 
vizuale şi a brandului cu noua denumire a instituţiei. Astfel, în colaborare cu 
Direcţia Sisteme Informatice a fost refăcută grafica tuturor template-urilor 
din cadrul Manualului de identitate vizuală al ministerului şi transmise 
direcţiilor din minister. 
 
 Asigurarea  accesului la informaţii legate de activitatea ministerului în 

principalele sale domenii de activitate, în condiţiile Legii 544/2001, prin 
funcţionarea Punctului de Informare al M.D.R.L 
În perioada ianuarie – decembrie 2009, prin Punctul de informare MDRL au 
adresat solicitări de informaţii un număr de 2.648 de solicitanţi, din care 
1.594 persoane juridice şi 1.054 persoane fizice. Structura solicitanţilor de 
informaţii în valori absolute, respectiv procentuale, este reprezentată în 
figura 1 şi 2. 
 
 

Structura solicitantilor de informatii, prin PI al 

ministerului, in perioada ian - dec 2009 - valori 

absolute

1054

1594

Persoane fizice

Persoane juridice
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Figura 1. 
 
 

Structura solicitantilor de informatii, prin PI al 
ministerului, in perioada ian - dec 2009 - 

procentual
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Figura 2. 
 
 
 

În decursul aceleiaşi perioade, la Punctul de Informare, au fost depuse 3.406 
solicitări.  
Acestea au fost transmise  astfel: 
• 1.475 scrise – email, posta, fax, 
• 1.488 telefonice, 
• 443 directe – vizitatori ai punctului de informare. 
Din totalul celor 3.406 de solicitări adresate prin Punctul de Informare al 
ministerului, 3.208 au fost soluţionate de structurile ministerului, 182 au 
fost redirecţionate către alte instituţii, iar 16 au fost respinse. 
În figura 3 este ilustrată evoluţia solicitărilor de informaţii, efectuate prin 
intermediul Punctului de Informare al instituţiei, în perioada ianuarie – 
decembrie 2009, inclusiv a suportului  pe care acestea au fost transmise. 
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Evolutia solicitarilor de informatii, prin PI al ministerului, in perioada ianuarie - 
decembrie 2009
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Figura 3. 
 
 
Structural – solicitările adresate se prezintă astfel: 
• Programul Operaţional Regional – 1.517 solicitări;  
• PHARE – 39 solicitări;  
• Programe de Cooperare Teritorială – 120 solicitări;  
• Programe Construcţii – 127; 
•  solicitări Acte Normative în baza Legii 544 – 465;  
• 15 solicitări privind activitatea liderilor instituţiei, efectuate în baza Legii 
544;  
• solicitări în baza Legii 544 privind utilizarea banilor publici – 29;  
• 11 solicitări privind modul de aplicare al Legii 544.  
• Alte solicitări – 296. Acestea pot fi vizualizate graficul din figura 4.  
 
Temele regăsite între cele 296 de solicitări încadrate la Alte solicitări, fac 
referire la: 
1. Informaţii privind Atestările tehnico-profesionale, care se efectuează prin 
Direcţiile de specialitate ale ministerului – Responsabili tehnici cu execuţia, 
Verificatori proiecte, Experţi tehnici sau Auditori energetici; 
2. De asemenea, în această categorie mai sunt incluse informaţii sau 
clarificări privind alte activităţi între care şi aspecte care fac referire la 
oportunităţile de angajare sau la stadiile de practică organizate în cadrul 
ministerului. 
Raportat la Programul Operaţional Regional (POR) – prin Punctul de 
Informare al MDLPL – au fost adresate 1517 de solicitări, de către un număr 
de 1249 de persoane. Solicitările de informaţii privind Programul 
Operaţional Regional (POR), după suportul pe care au fost formulate:  
• solicitări scrise – e-mail, fax, scris – 714; 
• solicitări prin telefon – 699;  
• directe – formulate de vizitatori ai PI – 104.  
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Structura solicitarilor de informatii pe domenii, transmise prin Pi al ministerului, 

in perioada ian-dec 2009
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Figura 4. 

 
Referitor la cei 1.249 de solicitanţi de informaţii despre Programul 
Operaţional Regional (POR) – 
aceştia au fost structuraţi astfel: 
• 195 persoane fizice, 
• 1054 persoane juridice.  
 
Participarea la implementarea planurilor de comunicare pentru 
programele finanţate din fonduri structurale gestionate de M.D.R.L, pe 
baza de delegare de atribuţii de la Autorităţile de 
Management/Autorităţile Naţionale 
Pe baza planurilor de comunicare aprobate la nivelul fiecărui program, au 
fost întocmite caietele de sarcini pentru achiziţionarea de produse şi servicii 
de comunicare (achiziţii spaţie media, concepţie spoturi video şi audio, 
organizare evenimente, editare materiale promoţionale şi publicaţii, 
mentenanţă site, cercetări şi sondaje de opinii) pentru 7 programe 
operaţionale. De asemenea, au fost monitorizate modul de implementare a 
contractelor semnate.  
Pe parcursul anului 2009, au avut loc un număr de 19 de licitaţii pentru 
toate programele, din care 13 s-au finalizat cu semnarea de contract.  
Restul licitaţiilor au fost anulate (lipsa ofertelor sau oferte neconforme). 
Alte activităţi suport pentru programele finanţate din fonduri europene: 
• sprijin în elaborarea procedurilor de informare şi publicitate, 
• sprijin în realizarea caietelor de sarcini pentru dezvoltare site doar din 
punct de vedere grafic, 
• sprijin în redactarea şi organizarea Pachetului informaţional electronic 
transmis către potenţialii beneficiari ai programelor  de cooperare 
teritoriala internaţională, 
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• sprijin în organizarea evenimentelor de lansare de program sau lansare de 
apel prin asigurarea cadrului organizaţional şi a mediatizării evenimentului. 
 
 Activitatea de avizare cu privire la  respectarea de către beneficiarii 

fondurilor PHARE (Phare CES, PHARE CBC, INTERREG III B CADSES) a 
regulilor de identitate vizuală ale Uniunii Europene 
Manualul a fost realizat în 2007 pentru materialele de comunicare elaborate 
de beneficiarii programelor PHARE CBC şi PHARE CES şi a fost postat pe site-
ul MDRL, împreună cu fişierele grafice necesare. În urma problemelor 
identificate în cadrul activităţii de avizare a materialelor de comunicare, în 
2009 a fost elaborată o ediţie revizuită, aducându-se o serie de modificări şi 
completări grilei de evaluare.  
 
Situaţia activităţii de avizare: 
PHARE CES 
                                    
Luna Număr 

total 
solicitări 
avize 

Avize 
negative 
provizorii
/definitiv
e 

Avize finale * Adrese de 
conformitate 

Numar total 
materiale 
avizate 

IANUARIE 60 0 60 0 120 
FEBRUARIE 68  0 67  0 123 
MARTIE 54 3 54 0 107 
APRILIE 38 0 38 0 86 
MAI 49 0 49 0 105 
IUNIE 52 0 52 0 137 
IULIE 62 0 62 0 131 
AUGUST 60 0 60 0 140 
SEPTEMBRIE 65 3 57  5 136 
OCTOMBRIE 43 5 35 2   91 
NOIEMBRIE 47 2 47 0 123 
DECEMBRIE 16 1 14 1 39 
TOTAL: 614  14 595 8 1338 
 
 
Solicitări avizare Phare CES pe regiunile de dezvoltare: 
 

Solicitari 
lunare pe 
regiuni de 
dezvoltare 

N-E C S-V S V S-E B-I N-V TVET/fara 
regiune de 
dezvoltare/consu
ltanti externi 

IANUARIE 11 6 5 18 6 4 3 7 - 
FEBRUARIE 7 7 13 6 11 7 6 10 - 
MARTIE 10 2 8 8 5 9 4 5 2 TVET +1 aviz 

Sprijin IMM-uri 
APRILIE 3 2 3 6 5 12 2 4 1 beneficiar 

echipament 
scolar in toata 
tara 

MAI 8 5 8 3 5 2 7 4 1 consultant Italia 
3 consultanti 
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Turcia  
3 consultanti UK 
 

IUNIE 5 3 11 4 8 10 4 7 - 
IULIE 5 3 8 6 13 16 3 8 - 
AUGUST 4 5 5 2 8 21 5 10 - 
SEPTEMBRI
E 

6 15 4 11 4 7 4 14 - 

OCTOMBRIE 10 2 6 4 3 8 1 9 - 
NOIEMBRIE 3 3 8 6 11 6 0 8 2 fara regiune de 

dezvoltare (1. Gie 
Ltd. si 2. B/S 
Europe) 

DECEMBRIE 1 8 1 0 1 4 0 1 - 
TOTAL: 73 61 83 74 80 106 39 87 13 

 
 
PHARE CBC 
 

Graniţa Total 
solicitari 
de 
avizare 

Avize 
pozitive 

Avize 
negative 

Total 
materiale 
cuprinse 
in 
solicitarile 
de avizare  

Adrese de 
conformitate 

Romania  
Serbia  

407 398 4 740 5 

Romania  
Ungaria 

267 258 7 447 2 

România  
Bulgaria 

297 296 - 569 1 

Romania  
Moldova 

579 570 8 1092 1 

Romania  
Ucraina 

349 323 11 454 15 

TOTAL 
AVIZE 2008 

1.899 1845 30 3302 24 

 
 
 Menţinerea relaţiilor cu mass-media 

Au fost elaborate şi transmise către mass-media comunicate de presă 
privind evoluţii ale activităţii ministerului, evoluţii ale Programului 
Operaţional Regional şi ale programelor de cooperare teritorială europeană, 
rapoarte de activitate, acte normative iniţiate de minister, contracte de 
finanţare semnate, informarea  şi invitarea ziariştilor la dezbateri, 
conferinţe, întâlniri, vizite de lucru, au fost elaborate şi transmise 
răspunsuri la solicitările scrise de informaţii publice venite din partea 
jurnaliştilor. 
De asemenea, serviciu de relaţii cu mass-media a asigurat: 
• întocmirea fişierelor de presă,  
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• gestionarea contractelor de prestări – servicii care au legătură cu 
activitatea biroului de presă,  
• transmiterea către site-ul MDRL şi către site-ul Guvernului României 
comunicatele de presă în limbile română şi engleză,  
• colaborarea cu Deparamentul de Comunicare al Guvernului pentru 
realizarea de punctaje şi comunicate de presă rezultate în urma şedinţelor 
de Guvern,  
• crearea şi actualizarea arhivei video-foto a ministerului. 
 
 Realizarea materialelor jurnalistice necesare 

Serviciul de relaţii cu mass-media a elaborat şi transmis către mass-media: 
• 132 de comunicate şi informaţii de presă sau reacţii legate de evoluţii ale 
activităţii ministerului, evoluţii ale Programului Operaţional Regional şi ale 
programelor de cooperare teritorială, rapoarte de activitate, acte 
normative iniţiate de minister, contracte de finanţare semnate, 
• 109 de comunicate PHARE de tip A, către site-ul M.D.R.L şi presă, 
• 18 invitaţii  de presă şi anunţuri: dezbateri, conferinţe, întâlniri, vizite de 
lucru, seminarii, 
• 176 de răspunsuri la solicitările scrise de informaţii publice venite din 
partea jurnaliştilor, 
• 2 conferinţe de presă la sediul ministerului. 
 
 Monitorizarea presei 

Zilnic, prin Serviciul de Relaţii cu mass-media, au fost elaborate rapoarte de 
monitorizare a presei după cum urmează: 
• revista presei: întocmirea pe baza rapoartelor de monitorizare venite de la  
agenţiile specializate, în format brut, forma finală fiind o selecţie de ştiri 
relevante pentru activitatea ministerului din punct de vedere administrativ, 
economic, politic etc. 
• sinteze: pe parcursul fiecărei zile, au fost întocmite sinteze de presă cu 
ştiri şi informaţii apărute pe fluxurile de ştiri sau agenţiile de presă, sinteze 
care au fost prezentate conducerii ministerului.  
• analiza de imagine: este un raport bilunar având ca bază revista presei şi 
sintezele de presă. Raportul a fost predat cu regularitate conducerii 
ministerului. 
 
 Realizarea newsletter-ului electronic „InfoRegional” pentru audienţa 

din România 
Au fost realizate 11 buletine cu o frecvenţă lunară. Buletinele sunt 
distribuite electronic unei baze de date de aproximativ 5.000 de membri 
(reprezentanţi ai administraţiei centrale, administraţiei locale, jurnalişti, 
mediu privat, ambasadele RO în statele UE, institute culturale Ro în lume).  
Din temele abordate în cadrul buletinelor enumerăm: 
• dezvoltare regională; 
• cooperare teritorială internaţională; 
• programe Phare- ştiri şi infomaţii despre programele şi proiectele Phare 
care se derulează în prezent; 
• urbanism şi regenerare urbană; 
• lucrări publice şi locuinţe; 
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• ştiri europene- ştiri cu impact asupra dezvoltării regionale. 
 
 Realizarea newsletterului electronic „Romanian InfoRegional pentru 

audienta internaţională 
Au fost realizate 4 numere şi distribuite electronic unui număr de 
aproximativ  1.000 de membri. Baza de date este formată din reprezentanţi 
ai instituţiilor europene, consultate şi ambasade ale Romaniei în statele 
membre ale UE, jurnalişti acreditaţi la Bruxelles, ONG-uri active la 
Bruxelles. 
Din temele abordate în cadrul buletinelor enumerăm:  
• dezvoltare regională; 
• cooperare teritorială; 
• programe PHARE; 
• lucrări publice; 
• locuinţe; 
• descoperă România; 
• dezvoltare teritorială. 
 
 Elaborarea materialelor de promovare a programului de reabilitare 

termică 
În colaborare cu direcţia de specialitate au fost elaborate următoarele 
instrumente de promovare a Programului Naţional de Reabilitare Termică: 
• broşura „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe” în 30.000 de 
exemplare. Broşura a fost distribuită către consiliile judeţene din ţară,  
către toate sectoarele municipiului Bucureşti şi către reprezentanţi ai 
asociaţilor de proprietari, prin intermediul asociaţiei Liga Habitat; 
• spot publicitar de promovare a programul „100% confort termic cu doar 
20% din valoarea lucrării”. Pentru difuzarea spotului s-a obţinut statutul de 
campanie de utilitate publică, acesta fiind difuzat pe TVR  în perioada 1 
august – 10 noiembrie: numărul total de apariţii obţinut a fost de 594; 
• roller up de prezentare a programului; 
• 50 de CD -uri cu prezentarea programului. 
Aceste produse au fost finanţate dintr-un  grant obţinut de Direcţia 
Reabilitare Termică de la GTZ. 
 
 Elaborarea raportului anual de activitate al ministerului pentru anul 

precedent 
Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, Direcţia de Comunicare a solicitat tuturor direcţiilor din minister 
rapoartele de activitate pentru anul 2008. În urma centralizării informaţiilor 
a fost elaborat raportul anual de activitate al ministerului şi postat pe site-
ul instituţiei la secţiunea Informare publică. 
 
Activităţi derulate pentru fiecare program 
1. Programul Operaţional Regional 
Pe parcursul anului 2009 au fost elaborate specificaţiile tehnice (caietele de 
sarcini ) pentru achiziţionarea serviciilor necesare lansării campaniei de 
promovare pentru anul 2009, astfel: 
• achiziţii spaţii media TV, audio, video, panotaj şi internet; 
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• organizare de evenimente; 
• actualizare şi mentenanţă site; 
• editare materiale de informare şi promoţionale; 
• realizare filler TV. 
Datorită procedurii prelungite de atribuire (depunere de contestaţii), 
contractele au fost semnate la începutul lunii decembrie, urmând ca 
implementarea să aibă loc în prima jumătate a anului 2010.  
In ceea ce priveşte elaborarea de materiale de informare şi promoţionale au 
fost realizate o serie de produse promoţionale pentru program urmând ca pe 
la începutul anului 2010 să fie tipărite şi o serie de materiale de informare 
(broşuri). 
Punctul de informare al Direcţiei de Comunicare asigură accesul la 
informaţii referitoare la POR. Aceste solicitări sunt prezentate în 
informaţiile prezentate la Punctul de informare, trimestrial Direcţia 
Comunicare transmite rapoarte referitoare la activitatea Punctului de 
informare către Direcţia Generală AM POR. 
 
2. POCTE  România-Bulgaria 
Evenimente 
 Seminar de informare privind abilităţile de comunicare organizat pentru 

Autoritatea de Management, Autoritatea Naţională şi Secretariatul Tehnic 
Comun, Constanţa, 25-26 Septembrie  - 24 participanţi; 
 Seminar pentru reprezentanţii mass-media din aria eligibilă românească 

a programului, Giurgiu, 10 decembrie 2009; 
 Conferinţa anuală de prezentare a progreselor înregistrate în cursul 

anului 2008 în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria 2007-2013, Călăraşi, 16 decembrie. 
 
PANOTAJ OUTDOOR 
Perioada de desfăşurare: 1 septembrie 2009- 28 februarie 2010. 
Locaţii: Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călăraşi, Vama Veche. 
Număr de panouri: 13 panouri faţă-verso, 8 panouri, o faţă. 
 
 
3. POCTE  România- Ucraina- Republica Moldova 
Evenimente: 
 conferinţa de lansare a programului - Iaşi, 9 aprilie cu participarea 

reprezentanţilor MDRL, şi a mass- mediei locale, 
 2 forumuri de parteneriat în iunie 2009, 
 19 seminarii de informare şi instruire în aria de eligibilitate a 

programului organizate de Secretariatul tehnic comun cu participarea 
reprezentanţilor Autorităţii de management din cadrul MDRL. 
 
Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de servicii : 
• campanie media TV şi radio în toate cele trei ţări partenere ale 
programului. Licitaţia este în curs de desfăşurare, au  fost deschise 
documentele de calificare şi se aşteaptă răspunsul ofertanţilor la solicitările 
de clarificări transmise de comisia de licitaţie;  
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• tipărire materiale de informare – contract în curs de derulare. S-au 
realizat  pană în prezent următoarele materiale: Ghidul solicitantului pentru 
priorităţile 1,2, 3, Manual de identitate vizuală, broşura de prezentare a 
programului, inscripţionare CD-uri şi cărţi de vizită; 
• producţie materialele promoţionale – contract în curs de derulare.  
 
5.  POCTE Marea Neagră 
Evenimete: 
 eveniment de lansare a  programului Bucureşti 5- 6 mai. Pe parcursul 

evenimentului au participat 4 persoane din cadrul direcţiei care au asigurat 
cadrul organizaţional necesar bunei desfăşurări a evenimentului. 
Promovare: 
 elaborarea graficii newsletterului electronic dedicat programului şi 

machetarea acestei publicaţii .  
 
Realizarea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea următoarelor servicii: 
• organizare de evenimente în 3 state România, Grecia şi Bulgaria, 
• realizarea de promoţionale, 
• dezvoltare şi mentenanţă site. 
 
6. PO Sud Estul Europei 
Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea următoarelor servicii: 
• organizare de evenimente – au fost organizate 5 seminarii unul pentru 
partenerii selectaţi în proiectele aprobate (la Iaşi, 21 iulie, număr de 
participanţi 50), 4 seminarii INFO DAYS pentru apelul II  de proiecte 
(Timişoara 3 noiembrie - 50 de participanti, Craiova 5 noiembrie - 40 de 
participanti, Piatra Neamţ - 10 noiembrie - 40 de participanti, Bucuresti - 
17 noiembrie - 150 participanţi)., 
• realizare promoţionale – elaborare de materiale promoţionale: mape, 
pixuri,  blocnotes-uri, pungi cadou, agende, roll-up bannere,  postere, de 
fluturaşe, de carţi de vizită. 
 
În paralel, au fost publicate informaţii despre program în buletinele 
electronice ale ministerului Inforegional, a fost restructurată secţiunea 
dedicată programului de pe site-ul instituţiei şi, de asemenea, au fost 
transmise comunicate de presă referitoare la desfăşurarea PO SEE şi la 
seminariile realizate publicate pe site-urile gestinate de MDRL.  
 
7. PO Ungaria – Romania 
Evenimente: 
 Ultimele retuşuri  - pentru apelul 2 de proiecte ,organizat la 10 februarie 

la Oradea; 
 Drepturi şi obligaţii în implementarea proiectelor pentru apel 1 de 

proiecte, realizat la 10 decembrie 2009 la Oradea; 
 sesiune de informare a experţilor evaluatori la sediul ministerului în 

februarie 2009. 
Promovare: 
 articole de promovare în buletinele electronice ale MDRL, comunicate de 

presă, anunţuri în presa naţională. 
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8. PO ESPON  
Pe parcursul anului 2009 au fost organizate următoarele evenimente de 
promovare a Programului ESPON: 
 Lansarea  Punctului de Contact ESPON. Punctul de Contact ESPON din 

România,  a fost lansat pe data de 18 iunie 2009, la Iaşi, în cadrul unui 
eveniment la care au participat peste 60 de persoane, reprezentanţi ai 
universităţilor, instituţiilor de cercetare, autorităţilor publice centrale şi 
locale, tineri practicieni şi doctoranzi.  
 Seminar de instruire „Noi apeluri în cadrul Programului ESPON 2013”, 

Cluj, 8 octombrie 2009. Evenimentul a fost organizat de către AN ESPON - 
DGDT şi Consorţiul italian SOLCO în colaborare cu firmele de consultanţă 
Ecosfera, Archidata şi Informest. Sesiunea de instruire a avut un dublu scop: 
promovarea noilor apeluri pentru propuneri de proiecte/expresii de interes  
şi furnizarea informaţiilor necesare potenţialilor beneficiari din România 
pentru pregătirea participării la apelurile lansate în cadrul în cadrul 
Programului ESPON 2013.  
 Seminarul „Oportunităţi de finanţare pentru proiecte de cercetare a 

teritoriului - Lansarea a 5 noi apeluri în cadrul Programului ESPON 
2013”,  organizat, pe data de 13 octombrie 2009, evenimentul s-a adresat 
reprezentanţilor universităţilor şi instituţiilor de cercetare, publice, de 
drept public sau private, din domeniul dezvoltării teritoriale, 
reprezentanţilor autorităţilor publice de la nivel central şi local, 
autorităţilor de management ale programelor finanţate din fonduri 
structurale, etc. La eveniment au participat 40 de persoane. 
 
De asemenea, pe parcursul anului 2009 au fost îmbunătăţite instrumentele 
de promovare a programului: secţiunile dedicate programului în site-ul 
MDRL, infocooperare. Au fost publicate o serie de articole despre program în 
5 numere ale buletinului Inforegional. 
 
9. INTERREG IV C 
Eveniment  
 promovarea celui de-al 3-lea apel de proiecte al programului. 

Evenimentul a avut loc pe 4 decembrie cu 80 de participanţi:  
Scopul evenimentului: explicarea avantajelor participării în proiecte de 
cooperare interregională, în special proiecte de capitalizare, prezentarea 
specificului proiectelor de capitalizare, a rezultatelor primelor două apeluri 
de proiecte şi a condiţiilor impuse de cel de-al treilea apel de proiecte. 

 
  
V.7. Unităţi de Management a Proiectelor 
 
PROIECTUL DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII 
CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI PREGĂTIREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 
- COMPONENTA B: REDUCEREA RISCULUI SEISMIC - 

 
 



 104
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

Obiective stabilite pentru anul 2009 
Execuţie lucrări: 
• Continuarea execuţiei lucrărilor la cele 17 obiective în curs de execuţie la 
31 decembrie 2008, 
• Lansarea licitaţiilor de execuţie lucrări la un număr de 6 obiective, 
• Semnarea contractelor de execuţie lucrări pentru 30 obiective, 
• Finalizarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare funcţională la 16 
obiective. 
 
Proiectare: 
• Semnarea contractele de servicii de consultanţă pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice pentru 14 obiective, 
• Finalizarea a 22 Proiecte Tehnice. 
 
Alte servicii de consultanţă: 
• Continuarea activităţii de 'Asistenţa Tehnică pentru revizuirea 
documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de construcţii'' , 
• Lansarea procedurii de achiziţie servicii de consultanţă pentru "Evaluarea 
riscului în sectorul energetic", 
• Lansarea procedurii de achiziţie servicii de consultanţă pentru “Pregătirea 
Profesională în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor”, 
corelată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Proiectare antiseismică 
P100/3, 
• Aditarea întregului Proiect pe anul 2008. 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 

Execuţie lucrări: 
• S-au semnat contracte de execuţie lucrări pentru 11 obiective, astfel încât 
la sfârşitul anului 2009 erau în curs de execuţie lucrări la 21 de obiective,  
• S-au finalizat lucrările de consolidare şi reabilitare funcţională la 6 
obiective, astfel numărul total de obiective finalizate în cadrul Proiectului 
fiind de 12 obiective, 
• A avut loc recepţia finală a lucrărilor de consolidare şi reabilitare generală 
la 2 clădiri publice de importanţă vitală cu PIF în 2007, 
• Au fost pregătite documentaţiile de licitaţie execuţie lucrări pentru 7 
obiective. 
 
Proiectare: 
• Au fost finalizate 11 Proiecte Tehnice,  
• Au fost semnate contracte de servicii de consultanţă pentru proiectare la 7 
obiective, 
• Au fost pregătite documentaţiile de licitaţie servicii de consultanţă pentru 
proiectare la 5 obiective. 
 
Alte servicii de consultanţă: 
• Activitatea de “Asistenţa Tehnică pentru revizuirea documentaţiei tehnice 
şi supravegherea lucrărilor de construcţii'' s-a desfăşurat pe toată durata 
anului 2009; în luna decembrie 2009 s-a încheiat un act adiţional la contract 
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în vederea extinderii duratei de implementare a contractului cu încă 1 an, 
urmare a extinderii duratei de implementare a Proiectului până la 31 
decembrie 2011, 
• Procedura de achiziţie servicii de consultanţă pentru "Evaluarea riscului în 
sectorul energetic" a fost lansată în luna decembrie 2009.  
• Activitatea privind ''Revizuirea Codului de proiectare antiseismică'' s-a 
finalizat la sfârşitul lunii martie 2008, 
• Procedura de achiziţie servicii de consultanţă pentru “Pregătirea 
Profesională în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor” nu 
a putut fi lansată până la sfârşitul anului 2009, deoarece această activitate 
este dependentă de intrarea în vigoare a Noului Cod de Proiectare 
antiseismică P100/3, la 1 ianuarie 2010, 
• Activitatea de auditare a întregului Proiect pentru anul 2008 a avut loc în 
primul semestru al anului 2009, Raportul de Audit fiind predat la UMP şi 
transmis la Banca Mondială până la sfârşitul lunii iunie 2009. 
 
Managementul proiectului: 
• In cadrul Misiuniilor de Supervizare ce a avut loc în mai şi noiembrie 2009 
s-a analizat strategia de implementare şi s-a estimat că perioada de 
implementare nu permite realizarea tuturor celor 59 de obiective câte erau 
prevăzute la începutul anului 2009 şi s-a trecut la restructurarea Proiectului 
în vederea implementării a doar 53 de obiective de investiţii, 
• pentru aceste 53 de obiective, lucrările de consolidare nu puteau fi 
finalizate până la data de închidere a Proiectului; drept urmare, UMP a 
făcut demersuri întocmind o Notă cu privire la necesitatea extinderii duratei 
de implementare cu 2 ani. Hotărârea de Guvern pentru amendarea 
Acordului de Împrumut în vederea extinderii duratei de implementare cu 2 
ani a fost aprobată în şedinţa de Guvern din data de 2 decembrie 2009 şi 
publicată în Monitorul Oficial nr.892 cu nr.1515/21 decembrie 2009. 
 
Suma cheltuită în anul 2009 
 

• Total:    27.478,06 mii lei, din care: 
• Împrumut BIRD:  20.659,28 mii lei 
• Contribuţie Guvern:    6.818,78 mii lei. 

 
 
V.8. Unitatea de Coordonare a Proiectelor 
 
 Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de 
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 
de locuitori.” 
Proiectul se derulează conform prevederilor Legii nr. 224 din 4 iulie 2007 
cu completările şi modificările ulterioare, privind ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la 
Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului. Conform  Acordului-cadru 
de împrumut Compania Naţională de Investiţii (CNI SA) a fost desemnată 
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Agenţie de implementare. În cadrul MDRT s-a înfiinţat Unitatea de 
Coordonare a Proiectului cu rolul de coordonare şi supervizare generală a 
Proiectului şi a Agenţiei de Implementare CNI-SA privind implementarea 
Proiectului. 
 
Lucrările Proiectului vizează lucrări parţiale pentru modernizarea, 
reabilitarea şi extinderea sistemelor de distribuţie a apei potabile, staţiilor 
de tratare a apei, sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 
uzate, precum şi construirea de instalaţii noi în  59 de localităţi cu mai 
puţin de 50.000 de locuitori din 10 judeţe ale ţării. El va asigura şi 
finanţarea elaborării/actualizării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, 
studii de impact asupra  mediului, întocmirea documentaţiilor de atribuire, 
asistenţă tehnică pentru promotorii proiectelor pe parcursul implementării 
Proiectului. 
 
Principalele categorii de lucrări sunt: 
Apă potabilă: 
• Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de distribuţie a apei 
potabile; 
• Reabilitarea, extinderea ori crearea de noi staţii de epurare a apei 
potabile sau de surse de apă potabilă (puţuri de adâncime).                  
Ape uzate: 
• Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de canalizare; 
• Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi staţii de epurare a apelor 
uzate. 
 
Prima etapă a Proiectului se implementează în  perioada 2007 – 2011, iar 
finanţarea este asigurată  în baza Acordului cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,  şi prevede  o valoare 
totală de 208,1 milioane €.   
 
 Valoare totală:                       208,1 milioane Euro 
 
din care: -    
BDCE                                      160,1 milioane  Euro 
Buget de Stat                          8,0 milioane  Euro 
Autorităţi Locale                     40,0 milioane  Euro  
          
Valoarea totală a primei etape a Proiectului, menţionată mai sus, se 
majorează cu valoarea taxelor şi impozitelor aferente acesteia, datorate şi 
plătibile pe teritoriul României. 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 Derularea a 29 de Contracte de proiectare-execuţie încheiate în anul 

2008, din care : 
• 9 subproiecte sunt - execuţie; 
• 8 subproiecte - elaborare proiecte tehnice; 
• 12 subproiecte – actualizare studii de fezabilitate.  
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 Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 
contractelor de proiectare-execuţie pentru 30 de subproiecte; 
 Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractelor de consultanţă  pentru dirigenţie de şantier pentru  24 
subproiecte; 
 Incheierea contractelor de proiectare execuţie pentru 30 de subproiecte; 
 Incheierea contractelor de consultanţă  pentru dirigenţie de şantier 

pentru 24 subproiecte; 
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 17 subproiecte; 
 Elaborarea proiectelor tehnice pentru 20 subproiecte; 
 Inceperea lucrărilor de execuţie pentru 20 subproiecte; 
 Realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru 5 subproiecte. 

 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009   
 Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractelor de proiectare-execuţie pentru 29 de subproiecte; 
 Organizarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractelor de consultanţă  pentru dirigenţie de şantier pentru 24 
subproiecte; 
 Incheierea contractelor de proiectare execuţie pentru 26 de subproiecte; 
 Incheierea contractelor de consultanţă  pentru dirigenţie de şantier 

pentru 24 subproiecte; 
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 17 subproiecte; 
 Elaborarea proiectelor tehnice pentru 20 subproiecte; 
 Inceperea lucrărilor de execuţie pentru 20 subproiecte. 
 Realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru 5 subproiecte 

(Rebrişoara, jud. Bistriţa – Năsăud; Eforie, Negru Vodă şi Hârşova din judeţul 
Constanţa; Murgeni, judeţul Vaslui). 
 
Pentru implementarea proiectului, în anul 2009 au fost asigurate surse de 
finanţare după cum urmează: 
Total Alocaţii  2009          179.000 mii lei 
 
Rezultate semnificative obţinute 
 Au fost încheiate contracte de proiectare-execuţie pentru 26 de 

subproiecte; 
 24 subproiecte sunt în execuţie; 
 5 subproiecte au fost finalizate şi recepţionate ( Rebrişoara, jud. Bistriţa 

– Năsăud; Eforie, Negru Vodă şi Hârşova din judeţul Constanţa; Murgeni, 
judeţul Vaslui) . 
 
 
V.9. Direcţia Achiziţii Publice 

 
Direcţia Generală Achiziţii Publice nu are obiective specifice, ea urmăreşte 
doar asigurarea funcţionării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
din punct de vedere al achiziţiilor publice, având grijă ca procedurile de 
achiziţie publică să se desfăşoare într-un cadru legal, asigurându-se că se 
respectă principiile impuse de legislaţia românească şi cea europeană. 
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Pentru îndeplinirea celor menţionate mai sus, Direcţia Generală Achiziţii 
Publice : 
 a asigurat pregătirea, lansarea şi atribuirea contractelor de achiziţie 

publică de servicii, produse şi lucrări selectate în concordanţă cu  
programele finanţate din fonduri structurale, venituri proprii şi de la 
bugetul de stat, incluse în Programul anual al achiziţiilor publice şi solicitate 
prin referate de necesitate de către Direcţiile de specialitate. De asemenea, 
a asigurat achiziţia principalelor bunuri şi servicii necesare funcţionarii 
ministerului Pentru îndeplinirea obiectivelor in anul 2009 Direcţia Generală 
Achiziţii Publice a avut următoarele atribuţii: 
 a colaborat cu direcţiile din cadrul Autorităţii de Management POR la 

pregătirea caietelor de sarcini pentru programele/ proiectele de asistenţă 
tehnica la care ministerul este beneficiar direct al asistenţei şi asigură 
dialogul tehnic cu experţii străini şi locali care realizează aceasta asistenta; 
 a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 

produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru asigurarea asistenţei 
tehnice pentru Autoritatea de Management – POR; 
 a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 

produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare asigurării asistentei tehnice 
pentru programele operaţionale Obiectivul 3 – finanţate din fonduri 
europene (Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, 
Programul de Cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania, Programul de 
Cooperare transnationala Sud Estul Europei,  Programul de Cooperare 
Teritoriala ESPON 2013, Programul de Cooperare IPA CBC Romania-Serbia, 
Programul de cooperare ENPI CBC Romania-Ucraina-Republica Moldova, 
Programul de Cooperare ENPI CBC în bazinul Marii Negre,); 
 a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 

produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare asigurării asistentei tehnice 
pentru activitatea de turism; 
 a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 

produselor, serviciilor şi lucrarilor necesare bunei desfasurari a activitatii 
ministerului, în concordanta cu necesitatile obiective ale acestuia şi cu 
bugetul aprobat, elaborand documentaţia necesara desfasurarii tuturor 
tipurilor de achiziţii publice şi derulând procedurile de achiziţii publice; 

 
Direcţia Generală Achiziţii Publice a elaborat “Programul anual de achizitii 
publice” al ministerului în colaborare cu Direcţia Generală Economică şi 
Administrativ, obiectivele direcţiei fiind realizarea achiziţiilor publice 
prevăzute în program, în condiţii de transparenţă, eficienţa utilizării  
fondurilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare care reglementează 
domeniul achiziţiilor publice, urmărind în acelaşi timp să avem un număr  
cât mai mic de proceduri contestate sau anulate. 
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V.10. Direcţia Relaţii Externe şi Protocol 
 
Cooperarea Internaţională 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
Pentru anul 2009, au vizat, pe de o parte, intensificarea relaţiilor de 
cooperare în domeniile prioritare ale ministerului, în speţă: dezvoltare 
regională, politica de coeziune economică, socială, teritorială, 
administrarea fondurilor comunitare, construcţii, arhitectură, dezvoltare 
urbană şi amenajare a teritoriului, întărirea capacităţii de reducere a 
efectelor cutremurelor asupra clădirilor iar pe de altă parte, asigurarea şi 
corelarea tuturor activităţilor de protocol în vederea pregătirii şi efectuării 
vizitelor, reuniunilor de lucru oficiale. 
 
Cooperare internaţională se subîmparte în doua ramuri:  
Afaceri europene şi spaţii din U.E. (Direcţii Generale ale Comisiei Europene, 
Parlamentul European, Agenţii Europene) sau din afara U.E. În cel de-al 
doilea caz, activităţile desfăşurate au avut ca scop corelarea, ameliorarea 
politicilor interne, care intră în responsabilitatea ministerului, cu cele 
existente în ţările membre sau la nivel de U.E., după caz.  
 
Pe parcursul anului trecut, s-au promovat relaţii de colaborare în domeniile 
de interes, în principal, cu următoare state: Confederaţia Elveţiană, 
Republica Ungară, Republica Bulgară, Republica Elenă, Republica Arabă, 
Egipt, Ucraina, Turcia, Israel, Japonia, Republica Chineză. 
Cooperarea internaţională s-a axat în primul rând pe întărirea relaţiilor de 
colaborare cu ministerele omoloage, toate demersurile părţii române având 
ca scop iniţierea negocierilor pentru elaborarea, finalizarea şi semnarea 
unor Acorduri bilaterale, cu ţările din imediata vecinătate, în domeniile 
prioritare pentru ambele părţi, cu respectarea tuturor etapelor specifice, 
prevăzute de legislaţiile interne din ţările partenere. În consecinţă, deşi 
procesul iniţierii unor negocieri şi semnării unor acte bilaterale este foarte 
lung în România, eforturile depuse de D.R.E.P. s-au concretizat în semnarea 
unor acorduri bilaterale, încheiate de minister cu parteneri externi, după 
cum urmează: 
 
Cu Republica Bulgară 
Semnarea Declaraţiei Ministeriale Comune de către reprezentanţii 
României care au participat la Conferinţa Ministerială „Furnizarea de apă şi 
salubrizarea aşezărilor rurale mici din zona Mării Negre”, Sofia, 27 mai 
2009. Declaraţia comună prezintă modalităţi şi mijloace prin care regiunea 
va putea atinge ţintele M.D.G. (Millenium Development Goals) cu privire la 
apă şi salubrizare. 
Semnarea Declaraţiei comune cu privire la intensificarea cooperării pentru 
dezvoltarea durabilă a bazinului Dunării încheiată între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria (3 pagini, în limba 
engleză); 
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Semnarea unui Protocol de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, 
lucrărilor publice şi locuinţelor încheiat între Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria (4 pagini pentru versiunea în 
limba română, 4 pagini pentru versiunea în limba engleză, 4 pagini pentru 
versiunea în limba bulgară). 
 
Cu Republica Ungară 
Elaborarea unei Declaraţii comune cu privire la cooperarea în domeniul 
dezvoltării teritoriale în cadrul Grupului Vişegrad, România şi Bulgaria 
(V4+2), de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din România şi 
Ministerul Dezvoltării Naţionale şi Economiei din Ungaria. Memorandumul, 
care aprobă semnarea Declaraţiei comune, a fost aprobat de către Primul 
- Ministru al României, semnarea urmând a avea loc, după stabilirea de 
comun acord cu autorităţile din Republica Ungară, în anul 2010. 
Semnarea Protocolului celei de-a patra sesiuni a Comisiei Mixte 
Interguvernamentale române-ungare de cooperare economică de către 
reprezentantul ministerului care a participat la lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ungare, Gyula, 10 –11 
septembrie 2009 (10 pagini, limba română). În urma negocierilor bilaterale, 
în Protocol s-au inclus două capitole separate în care s-au prezentat 
realizările precum şi viitoarele direcţii de acţiune pentru trei domenii 
specifice de activitate: cooperare transfrontalieră, amenajare şi dezvoltare 
teritoriale, construcţii. 
Semnarea Declaraţiei comune cu privire la intensificarea cooperării pentru 
dezvoltarea durabilă a bazinului Dunării, încheiată între Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din România şi Ministerul 
Dezvoltării Naţionale şi Economiei din Ungaria (1 pagină în limba engleză). 
Semnare Memorandum de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor ca Autoritate Naţională pentru România şi Agenţia 
Naţională de Dezvoltare, ca Autoritate Naţională pentru Republica Ungară şi 
cu rol de Autoritate de Management a Programului precum şi Ministerul 
Finanţelor din Ungaria, Biroul Ofiţerului Naţional de Autorizare, cu rol de 
Autoritate de Certificare şi Biroul Guvernamental de Control din Republica 
Ungară cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea “Programului 
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România” (29 de pagini 
în limba engleză). 
 
Cu Ucraina 
Semnarea unui Memorandum de iniţiere a negocierilor cu privire la 
încheierea unui Acord privind colaborarea în domeniul construcţiilor şi 
cooperării transfrontaliere (14 pagini din care 6 pagini în limba engleză şi 8 
pagini în limba română) între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Ucraina.  
De asemenea, în anul 2010, se preconizează a se continua negocierile 
referitoare la încheierea acordului mai sus menţionat întrucât Primul 
Ministru a aprobat în 2009 Memorandum-ul pentru iniţierea negocierilor cu 
privire la încheierea unui Acord între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei (M.D.R.L.) din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
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Construcţiilor din Ucraina privind colaborarea în domeniul construcţiilor şi 
cooperării transfrontaliere. 
Menţionăm că partea română a îndeplinit procedurile interne de aprobare a 
începerii negocierilor, conform Legii nr. 590/2003 privind tratatele, 
respectiv a înaintat proiectul de acord conţinând modificările propuse de 
M.D.R.L. şi M.A.E. şi aşteaptă de la ministerul omolog o informare asupra 
stadiului aprobării interne a proiectului de acord menţionat în paragraful 
anterior. Din informaţiile disponibile până în prezent, acordul părţii 
ucrainene va fi transmis după alegerile generale din Ucraina din 2010. 
 
Cu Republica Arabă Siriană 
A fost aprobat Memorandumul de iniţiere a negocierilor cu privire la 
încheierea unui Memorandum de înţelegere pentru cooperarea în domeniul 
Locuinţelor şi Construcţiilor între Guvernul Republicii Arabe Siriene şi 
Guvernul României. 
Memorandumul a fost transmis prin intermediul M.A.E. către partea siriană, 
semnarea urmând a avea loc cu ocazia viitoarei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-siriene ce urmează a se desfăşura, cel mai probabil, la Damasc, în 
2010, data exactă urmând a se stabili pe canale diplomatice.  
De asemenea, în 2010, sunt prevăzute a se continua negocierile referitoare 
la încheierea unui acord între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din  Siria cu 
privire la colaborarea în domeniul construcţiilor şi cooperării 
transfrontaliere. Precizăm că, în decembrie 2007, a fost aprobat, de către 
Primul Ministru, Memorandum-ul pentru iniţierea negocierilor cu privire la 
Acordul între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din România şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din Ucraina privind 
colaborarea în domeniul construcţiilor şi cooperării transfrontaliere. 
Menţionăm că partea română a îndeplinit procedurile interne de aprobare a 
începerii negocierilor, conform Legii nr. 590/2003 privind tratatele, 
respectiv a înaintat proiectul de acord conţinând modificările propuse de 
M.D.R.L. şi M.A.E. şi aşteaptă de la ministerul omolog o informare asupra 
stadiului aprobării interne a proiectului de acord menţionat în paragraful 
anterior. Din informaţiile disponibile până în prezent, acordul părţii siriene 
va fi transmis în anul în curs. 
 
Strategia Europeană a zonei Dunării  
Anul trecut, în Germania, landul Baden-Würtemberg a organizat la Ulm, în 
data de 6 mai 2009, Conferinţa la nivel înalt, dedicată cooperării dunărene, 
reprezentând reuniunea de follow-up a Conferinţei pe aceeaşi temă, 
organizată tot de acest land, în octombrie 2008, la Bruxelles. În finalul 
întâlnirii, a fost semnată Declaraţia privind sprijinul pentru consolidarea 
cooperării dunărene şi interesul pentru elaborarea Strategiei U.E. pentru 
regiunea Dunării. În procesul de definire a textului declaraţiei, România a 
introdus, din perspectiva interesului naţional, de relaţionare a Strategiei 
U.E. pentru regiunea Dunării cu cea a Mării Negre, referiri la Sinergia Mării 
Negre. 
În iunie 2009, a avut loc la Linz, în Austria, Forumul internaţional al Dunării, 
cu tema  „Asigurarea unui dezvoltări sustenabile a zonei Dunării (Building a 
sustainable future for the Danube region)”. Acest eveniment de prestigiu, 
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organizat de guvernul provinciei federale a Landului Oberosterreich, în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene şi Internaţionale al Austriei, a 
fost dedicat promovării iniţiativelor de dezvoltare economică durabilă şi de 
consolidare a cooperării în regiune. 
 
Directive şi Regulamente 
Sunt în proces de modificare (recast) următoarele Directive: 
1) Propunerea Consiliului şi a Parlamentului European de modificare a 
Directivei 2002/91/EC privind performanţa energetică a clădirilor. S-a pus în 
discuţie în cadrul COREPER I, în 16 decembrie 2009, urmând ca în perioada 
următoare să intre în vigoare. 
2) Directiva 89/106/CEE Produse pentru construcţii se transformă în 
Regulament pentru produsele de construcţii. În prezent, se dezbat detaliile 
tehnice în cadrul Grupurilor de lucru. 
 
Alte evenimente importante pentru buna evoluţie a relaţiilor bilaterale 
În vederea bunei gestionări a problematicii afacerilor europene, aflată în 
domeniul de competenţă şi responsabilitate a ministerului, în speţă a 
Direcţiei Relaţii Externe şi Protocol, se desfăşoară următoarele activităţi: 
• Se coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea de către direcţiile 
de specialitate a obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de 
Aderare a României la U.E., pentru domeniile de competenţă;  
• Se elaborează note, rapoarte, analize şi sinteze referitoare la stadiul 
îndeplinirii obligaţiilor specifice ministerului, pentru reuniunile miniştrilor, 
şedinţe de Guvern, alte reuniuni şi evenimente desfăşurate la nivel naţional 
sau internaţional, pentru structurile şi organismele de la nivel naţional 
responsabile pentru gestionarea afacerilor europene, pe baza contribuţiilor 
direcţiilor de specialitate; 
• Se elaborează note, analize şi sinteze cu privire la evoluţia acquis-ului 
comunitar, a politicii şi strategiei U.E. sau, după caz, a politicilor 
desfăşurate de alte state membre ale U.E., pentru domenii aflate în 
competenţa ministerului; 
• Se realizează coordonarea intra-ministerială în vederea elaborării 
poziţiilor ministerului pe problematica afacerilor europene, implicând un set 
de acţiuni concrete, precum: 
- asigurarea caracterului unitar şi coerent al poziţiilor ministerului în 
raport cu proiectele legislative, politicile, strategiile şi programele U.E., a 
elaborării punctelor de vedere şi poziţiilor ministerului, sub formă de 
instrucţiuni adresate Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului 
Afacerilor Externe şi Reprezentanţei Permanente a României pe lângă U.E.; 
- participarea şi susţinerea poziţiilor ministerului, în cadrul reuniunilor 
săptămânale ale structurii naţionale de coordonare în domeniul afacerilor 
europene; 
- asigurarea şi coordonarea participării experţilor ministerului la 
reuniunile grupurilor de experţi şi grupurilor de lucru constituite în cadrul 
organismelor de coordonare U.E., respectiv la comitetele şi grupurile de 
lucru; 
- asigurarea accesului direcţiilor de specialitate la documentele U.E., 
clasificate conform legislaţiei şi normativelor interne de lucru. 



 113
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdrt.ro 

 
Activitatea de protocol 
Pentru buna desfăşurare a activităţii de relaţii externe, principalele 
responsabilităţi ale compartimentului Protocol, în anul 2009, au fost: 
1. întocmirea, actualizarea semestrială a planul de relaţii externe şi a 
planurilor bilaterale, elaborate pe problematica afacerilor europene; 
2. redactarea memorandum-urilor referitoare la efectuarea deplasărilor în 
străinătate a demnitarilor precum şi urmărirea acestora pe circuitul avizării 
lor interne şi externe, respectiv a aprobării lor de către Ministerul Afacerilor 
Externe şi Guvern; 
3. organizarea activităţilor legate de deplasările în ţară şi/sau străinătate 
ale miniştrilor, secretarilor de stat, reprezentanţilor ministerului la acţiuni 
precum: reuniuni, simpozioane, seminarii, conferinţe, festivaluri, etc.; 
4. de colaborare şi pregătire a corespondenţei pentru ambasade, organizaţii 
internaţionale, instituţii guvernamentale sau neguvernamentale; 
5. întocmirea şi verificarea proiectelor de program/agendă şi a tipăriturilor 
necesare pentru realizarea vizitelor oficiale în ţara noastră; 
6. întocmirea comunicărilor oficiale, scrise, precum şi a corespondenţei 
speciale pentru evenimente deosebite; 
7. asigurarea traducerii materialelor, programelor, a corespondenţei 
primite specifice acţiunilor organizate, în funcţie de solicitări şi de 
complexitatea materialului. 
 
 
V.11. Direcţia Economică şi Financiară 
 
Direcţia Economică şi Financiară şi-a desfăşurat activitatea , în anul 2009, 
conform H.G. nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei , asigurând gestionarea şi evidenţa  
resurselor  financiare  alocate  de la bugetul  de stat, precum şi din alte  
fonduri ce fac obiectul finanţării, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
 
Direcţia Economică şi Financiară asigură gestionarea şi evidenţa resurselor 
financiare alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, în conformitate cu dispozitiile legale 
pentru: 
• activitatea curentă a ministerului, în care este inclusă şi activitatea 
curentă de gestionare a fondurilor europene pentru dezvoltare regională; 
• activitatea de cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare; 
• activitatea de servicii, dezvoltare publică şi locuinte; 
• asistenţa tehnică AM POR  şi Programe Operaţionale de Cooperare  
tehnică efectuate de AM; 
 
Potrivit organigramei  ministerului, prevazută în H.G. nr. 33/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,  
Direcţia economică şi financiară este  subordonată Ministrului. 
Activitatea Direcţiei economică şi financiară este condusă de directorul  
economic, ajutat de  directorul adjunct al direcţiei şi doi şefi de serviciu.  
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Direcţia economică şi financiară are următoarea structură organizatorică: 
a) Serviciul contabilitate;  
b) Serviciul buget;  
c) Compartimentul financiar; 
d) Control financiar preventiv propriu. 
             
          În cadrul Serviciului de contabilitate  este organizat controlul 
financiar preventiv propriu. 
        
În anul 2009 Direcţia economică şi financiară, prin Serviciul Buget, a 
gestionat şi urmărit evoluţia bugetului întocmind documentele necesare 
pentru:  
• deschideri de credite bugetare şi repartizarea acestora;  
• virări de credite bugetare de la un articol la altul, în conformitate cu 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; 
• rectificări bugetare.  
În anul 2009 bugetul iniţial al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei   
a fost de 3.743.461 mii lei. Până la sfarşitul anului 2009 au fost efectuate 
rectificări pe capitole bugetare  ajungându-se la un buget definitiv  de 
3.816.270  mii lei. 
 
De asemenea, s-a urmărit realizarea unei bune execuţii bugetare analizând 
periodic execuţia plăţilor de casă şi înaintând  conducerii ministerului 
propuneri pentru realocarea fondurilor în funcţie de execuţia la sfarşitul 
fiecărei luni. 
 
În timpul anului s-a întocmit documentaţie pentru monitorizarea 
cheltuielilor de personal care a fost transmisă lunar la Ministerul  Finanţelor 
Publice.  
Conform Ordinului 1792/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale,  Direcţia economică şi financiară a urmărit execuţia 
contabilităţii de angajamente prin evidenţa şi analiza  angajamentelor 
bugetare, legale întocmite de către direcţiile de specialitate, şi efectuarea 
de catre serviciul financiar a ordonanţărilor cheltuielilor şi plata efectivă. 
Compartimentul Financiar răspunde de plăţile efectuate din conturile de 
disponibilităţi şi din conturile de finanţare, analizează legalitatea şi 
necesitatea acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli 
şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
 
În anul 2009 s-a realizat documentaţia pentru acţiuni privind următoarele 
activităţi: 
• deplasări interne, a fost întocmită documentaţia necesară pentru 
efectuarea  a 653 de deplasări în ţară (propuneri de angajare a cheltuielilor, 
angajamente bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de plată /încasare, 
deconturi ), cu 717 mai  puţin faţă de 2008;  
• deplasări externe, a fost întocmită documentaţia necesară pentru 
efectuarea  a  206 deplasări în străinatate (propuneri de angajare a 
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cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de 
plată /încasare, devize estimative, ordine de vânzare-cumpărare lei/valută,  
deconturi ), cu 125 mai puţin faţă de 2008- din care 110 deplasări au fost 
suportate din bugetul de stat alocat activităţii  curente a ministerului iar 96 
de deplasări au fost suportate din bugetul pe asistenţă tehnică ; 
• protocol, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea  a  
147 acţiuni de protocol , din care 110 pentru activitatea curentă iar 37 
pentru asistenţă tehnică; 
•  întreţinerea şi funcţionarea ministerului: 
•  în anul 2009 pentru buna desfăşurare  a activităţii ministerului au fost 
efectuate o serie de cheltuieli ce s-au concretizat în: 
- întocmirea a  101 deconturi materiale şi servicii  ( cu 30 deconturi mai 
puţin decât în anul 2008); 
- întocmirea a  2.870  ordine de plată prin trezorerie şi bănci comerciale ( 
din care 427 ordine de plată pentru activităţi ale căror costuri au fost 
suportate din  asistenţă tehnică), cu 518 mai multe faţă de 2008;  
• investiţii 
 
În anul 2009 s-au întocmit şi depus la trezorerie documente pentru 2 poziţii 
de achiziţii pentru active fixe ( licenţe şi stand popp) : 
- lista de investiţii ; 
- deschidere de finanţare pentru obiectivele şi investiţiile aprobate. 
 
Pentru aceste activităţi s-a întocmit documentaţia obligatorie conform OMF 
1792/2002, acestea fiind însoţite de avizul controlului financiar preventiv 
propriu şi după caz  al controlului financiar preventiv delegat. 
• calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal 
Numarul mediu de salariaţi în anul 2009 a fost de 650. S-au întocmit lucrări 
privind plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal  pentru  
lunile decembrie 2008 – decembrie 2009. 
 
De asemenea, s-au  întocmit fişele fiscale pentru anul 2008, s-au întocmit 
lunar declaraţii, situaţii statistice şi raportări privind obligaţiile către 
bugetul de stat, adeverinţe de salariu etc. 
 
Alte acţiuni: 
În anul 2009 MDRL a plătit cotizaţie  către Consiliul Europei în suma de 
106.344,26 LEI lei conform  Legii 575/2002-Acordul Parţial “Riscuri Naturale 
şi Tehnologice Majore” (obligaţie preluată de la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului) precum şi suma de 106.142,78 lei, reprezentând 
contribuţia financiară aferentă participării României la programul "Reţeaua 
europeană de cunoştinţe în urbanism”,  în contul Ministerului Internelor şi 
Afacerilor Regatului din Olanda, Autoritate de management pentru 
programul "Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism" (European 
Knowledge Urban Network) – EUKN, conform H.G. 1539/2008. 
Unităţile aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale  şi Locuinţei 
sunt  CDCAS şi CNRSS. Unităţi în coordonarea ministerului sunt INCERC şi 
URBAN PROIOECT iar sub autoritatea ministerului A.N.L si C.N.I. 
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Tot în cadrul compartimentului financiar se desfăşoară activitatea de 
casierie care cuprinde mai multe operaţiuni, ce asigură realizarea în 
condiţii optime a execuţiei bugetare şi anume: 
- încasări şi plăţi în numerar lei şi valută (salarii, avansuri şi deconturi 
deplasări interne şi externe, avansuri şi deconturi materiale, servicii, 
protocol, plăţi indemnizaţii de concurs) 
- ridicare şi depunere de documente în trezorerie şi bănci.  
 
Serviciul Contabilitate răspunde de: 
• organizarea şi conducerea contabilităţii ministerului, respectiv a : 
• imobilizarilor corporale şi necorporale; 
• gestiunii de materiale  consumabile (rechizite  de  birou, imprimate,  etc); 
• obiectelor de inventar ; 
• BCF-urilor şi a benzinei consumate  cu autoturismele ministerului, conform  
reglementărilor legale; 
• furnizorilor  ; 
• decontărilor privind  asigurările sociale, fondul de şomaj,  asigurări de 
sănătate,  impozitul pe salarii; 
• avansurilor spre decontare şi a celorlalţi debitori; 
• decontărilor pentru deplasările externe ale salariaţilor ministerului; 
• decontărilor pentru  acţiunile de protocol, conform reglementărilor   
legale; 
• contabilitatea salariilor; 
• plaţilor efectuate din credite deschise  pe capitole şi subcapitole, iar în 
cadrul acestora pe categorii de cheltuieli. 
 Întocmeşte lunar: 
• balanţe analitice pentru fiecare cont analitic din balanţa de verificare 
sintetică;  
• balanţa de verificare pentru activitatea  proprie a ministerului;  
• centralizează situaţiile financiare ale activităţii proprii a ministerului, 
activitatea dezvoltării regionale, activitatea de venituri proprii şi a 
unităţilor din subordine şi le depune trimestrial la Ministerul  Finanţelor 
Publice. 
• întocmeşte  registrul-jurnal, registrul inventar şi registrul cartea-mare. 
 
Gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile precum şi din venituri 
proprii a fost asigurată în anul 2009 de către Direcţia Economică şi 
Financiară avându-se în vedere o utilizare judicioasă a acestora în 
conformitate cu dispoziţiile prevederilor legale în vigoare. 
 
Astfel execuţia bugetară la sfârşitul anului 2009 s-a realizat  în procent de  
85 % la nivelul întregului buget iar pe capitolele bugetare după cum 
urmează : 
• capitolul 51.01’’ Autorităţi publice şi acţiuni externe’’- 96 % 
• capitolul 53.01’’Cercetare şi dezvoltare fundamentală’’-52  % 
• capitolul 70.01’’Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică’’-  100 % 
• capitolul 80.01’’ Acţiuni generale economice’’ – 75 % 
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• capitolul 50.08’’ Fonduri externe nerambursabile’’- 61 % 
• capitolul 50.10 “Venituri proprii” – 39%    
 
            Au fost asigurate plata drepturilor salariale, a obligaţiilor către 
buget şi către diverşi prestatori de servicii la termen, conform contractelor 
încheiate. 

 
 
V.12. Direcţia Resurse Umane 

 
În cursul anului 2009, DRU a susţinut, prin toată activitatea desfăşurată, 
realizarea funcţiilor şi atribuţiilor instituţiei aşa cum au fost stabilite prin 
HG nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. 
În contextul crizei financiare şi a limitărilor impuse asupra recrutării 
personalului şi în condiţiile unei rate de ocupare de 90% din numărul de 
posturi alocat MDRL, DRU a organizat un număr de 19 concursuri având ca 
rezultat ocuparea a 30 de posturi. 
 

În anul 2009, au fost procesate, transmise şi arhivate 1.144 ordine ale 
ministrului din care DRU a iniţiat şi emis un număr de 419 de ordine 
referitoare la gestionarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale 
personalului. Au fost procesate un număr de 468 de petiţii, 240 de 
audienţe, 520 declaraţii de avere. A fost organizată medicina muncii 
efectuându-se, pentru totalitatea personalului MDRL control clinic general, 
oftalmologic şi psihologic. Au fost gestionate un număr total de 667 dosare 
de personal, inclusiv carnete de muncă, din care 601 dosare profesionale 
active. 
 

DRU a asigurat lunar procesul de acordare a drepturilor salariale, asigurând 
elaborarea documentelor justificative legale (evidenţa prezenţei, 
concediilor, a modificărilor raporturilor de serviciu şi de muncă etc). 
În anul 2009 au participat la formare profesională 286 angajaţi. Aproximativ 
jumătate dintre cursanţi au participat la instruirea asigurată prin proiectele 
de Asistenţă Tehnică ale Programelor de Cooperare Transfrontalieră 
Europeană, Programelor PHARE şi Programului Operaţional Regional. 
 
Pentru îmbunătăţirea managementului curent al DRU, în cursul anului 2009, 
Manualul de politici şi proceduri de resurse umane a fost actualizat şi 
completat fiind elaborate trei noi proceduri: „Procedura privind întocmirea, 
actualizarea şi aprobarea fişelor de post”, „Procedura privind exercitarea 
cumulului pensiei cu salariul”, „Ghid utilizare CHARISMA”. A fost actualizată 
şi completată „Procedura privind analiza volumului de muncă şi a gradului 
de încărcare cu sarcini a personalului”. Noile proceduri sunt în prezent în 
curs de implementare la nivelul DRU. DRU a participat la elaborarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, alături de Direcţia Generală 
Juridică. 
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De asemenea, în cursul anului 2008, a fost actualizată şi îmbunătăţită baza 
de date şi funcţionalitatea aplicaţiei software de gestiune a resurselor 
umane CHARISMA HR operată la nivelul DRU. 
 
Cu prilejul restructurării MDRL, la începutul anului 2009, DRU a îndeplinit cu 
succes sarcinile legate de elaborarea, aprobarea şi avizarea actelor 
administrative referitoare la structura de personal, reîncadrarea 
personalului, stabilirea drepturilor salariale, actualizarea fişelor de post 
etc. 
 
DRU a participat la procesul de reorganizare a instituţiilor aflate în 
subordine/coordonare/sub autoritate:  
• fuziunea şi desfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 
Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC, Institutului Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 
URBANPROIECT Bucureşti şi Centrului de Documentare pentru Construcţii, 
Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS şi organizarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 
Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”. 
• Reorganizarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic – 
CNRRS şi organizarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren 
• Reducere posturi Agenţia Naţională de Locuinţe – ANL 
• Reducere posturi Compania Naţională de Investiţii – CNI SA. 
 
 
V.13. Biroul Control Financiar Preventiv Programe 
 
Controlul Financiar Preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor 
publice/comunitare înainte de aprobarea acestora.  
Biroul Control Financiar Preventiv Programe are ca principal obiectiv 
identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de 
legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi 
destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare   s-
ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice, comunitare în 
cadrul Programele de Dezvoltare Regională.  

 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru 650 contracte încheiate cu beneficiarii de contracte de finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) şi a 
Programelor de Cooperare Teritoriala (PCT) în valoare de 4.532.828.509,26 
lei ; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  1121 acte adiţionale încheiate cu beneficiarii de contracte de 
finanţare nerambursabilă în cadrul Programelor PHARE şi a Programului 
Operaţional Regional (POR); 
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 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 
pentru 65 cereri de fonduri externe nerambursabile (PHARE ,FEDR) în 
valoare de 1.205.084.474,45 lei;   
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru 17 declaraţii de cheltuieli în valoare de 498.441.091,01 lei;   
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru 23 suplimentări ale bugetului ministerului cu sumele aferente TVA-
ului şi cofinanţării fondurilor externe nerambursabile, în valoare de 
326,341,000 lei;  
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru 95 deschideri de credite bugetare în valoare de 401.485.700 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru 3.497 Ordonanţări de plată , în valoare de 2.420.628.185,96 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  1.122 Ordine de plata în cazul plăţii către contractori a contribuţiei 
proprii a beneficiarilor, transferurile intre conturile/ subconturile MDLPL, în 
valoare de 488.552.847,73 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  723 Angajamente Bugetare în valoare de 4.840.995.036,17 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  723 Propuneri de Angajare a unei Cheltuieli în valoare de 
4.840.995.036,17 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  266 Schimburi valutare, în valoare de 37.852.695,53 lei; 
 Verificarea şi acordarea vizei  de control financiar preventiv intern 

pentru  503 Deconturi de cheltuieli privind justificarea sumelor acordate in 
baza contractelor de finanţare nerambursabila, în valoare de 
337.862.940,43 lei; 
 Au fost elaborate  proceduri de lucru pentru : Programul de cooperare 

transfrontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013, Programul IPA de cooperare 
transfrontalieră România – Serbia şi Programul operaţional comun de 
cooperare în bazinul Mării Negre 2007 – 2013 
 A fost revizuită procedura de control financiar preventiv pentru 

Programe PHARE.   
 
 
V.14.Direcţia Sisteme Informatice  
 
Obiective stabilite la începutul anului 2009 
 menţinerea în funcţiune a reţelei interne de calculatoare şi asigurarea 

facilităţilor de comunicaţii; 
 dezvoltarea reţelei interne de calculatoare; 
 implementarea politicilor de securitate în toate cele trei locaţii ale  

ministerului - întărirea securităţii reţelei; 
 dezvoltarea şi modernizarea reţelei de comunicaţii date-voce; 
 proiectarea şi realizarea unei infrastructuri îmbunătăţite pentru 

alimentarea reţelei informatice în condiţii de siguranţă; 
 suplimentarea parcului de tehnică de calcul prin achiziţie publică;  
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 achiziţionarea de echipamente în scopul măririi capacităţii de 
comunicare prin voce, cu scăderea costurilor convorbirilor telefonice; 
 diversificarea conţinutului informativ al site-ului (crearea de noi 

secţiuni), şi actualizarea acestuia în funcţie de noul statut al ministerului; 
popularea şi publicarea paginilor de limbă engleză, reproiectarea banner-
ului; 
 menţinerea în funcţiune a aplicaţiilor informatice pe serverul 

ministerului; 
 configurarea şi testarea portalului intern ; 
 dezvoltarea procedurilor de control managerial şi a altor proceduri 

specifice  implementate la nivelul direcţiei Sisteme Informatice; 
 realizarea unei reţele private pentru comunicaţia AM – POR şi OI; 
 dezvoltarea sistemului informatic al ministerului în conformitate cu 

cerinţele de integrare informaţională şi de management eficient al 
documentelor si al informaţiilor (iniţiere, idei de proiecte în vederea 
obţinerii finanţării necesare). 
 
Rezultate obţinute pe parcursul anului 2009 
 a menţinut şi îmbunătăţit conexiunea reţelei de calculatoare, între 

sediile ministerului din Apolodor nr. 17, Libertăţii nr. 12 şi cel din Dinicu 
Golescu nr. 38; 
 a stabilit conexiune cu serverele SMIS aflate în reţeaua privată a 

Ministerului Economiei şi Finanţelor; 
 a continuat înlocuirea sistemelor vechi din sediile ministerului din 

Apolodor nr. 17, Libertăţii nr. 12 şi cel din Dinicu Golescu nr. 38; 
 a asigurat mentenanţa serverului de Exchange pentru locaţia din 

Libertăţii nr. 12 şi a realizat actualizarea rolurilor pentru acest server, 
precum şi a mailbox-urilor;  
 a asigurat mentenanţa unui domain controller în locaţia Apolodor nr. 17; 
 a asigurat mentenanţa pentru aplicaţia Lege 4 şi funcţionarea acesteia în 

regim on-line;  
 a asigurat mentenanţa pentru un file server instalat în sediul din Dinicu 

Golescu nr. 38; 
 a asigurat mentenanţa serverului Oracle pentru aplicaţia StruContab 

furnizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
 a reinstalat şi reconfigurat clienţii pentru conectarea la noua aplicaţie 

Contab pentru fonduri structurale; 
 a efectuat configurări necesare sistemului de operare pentru serverul de 

control de domeniu pentru AM POR; 
 a asigurat actualizarea utilizatorilor pentru serviciul de e-mail dedicat 

AM POR; 
  a participat la realizarea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de 

diferite echipamente, produse software şi servicii specifice pentru IT şi 
comunicaţii, asigurând consultanţă atât pentru realizarea caietelor, cât şi 
pentru evaluarea ofertelor, conform procedurilor de achiziţii publice; 
 reproiectarea şi realizarea Manualului de Identitate Vizuală în 

conformitate cu noul statut al ministerului; 
 a asigurat mentenanţa pentru componentele hardware + software  

pentru managementul serverelor din reţeaua ministerului: 
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 a asigurat suportul pentru funcţionarea calendarelor partajate pentru 
Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană; 
 a montat, echipat şi testat echipamentele nou achiziţionate pentru buna 

funcţionare a reţelei în sediile din Apolodor, Libertăţii şi Dinicu Golescu; 
 a realizat proceduri specifice pentru managementul eficient al 

activităţilor direcţiei Sisteme Informatice, dar şi pentru alte direcţii pe baza 
colaborării cu acestea; 
 a realizat procedura de sistem privind utilizarea serviciilor de telefonie 

mobilă şi fixă; 
 a asigurat managementul copiilor de siguranţă pentru serverele şi site-ul 

ministerului; 
 a actualizat configurările pentru routerele şi serverele din reţeaua 

ministerului (cele 3 sedii), conform cerinţelor de comunicaţie şi de 
funcţionare a diferitelor servicii şi aplicaţii, asigurând funcţionalitatea 
sistemului informatic şi continuitatea serviciilor;   
 a asigurat mentenanţa serverului web pentru găzduirea site-ului 

Inforegio.ro şi a implementat politicile de securitate pentru acesta; 
 a implementat politicile de securitate în toate cele trei locaţii ale  

ministerului - creşterea securităţii reţelei; 
 a asigurat securitatea permanentă a reţelei şi a datelor; 
 a asigurat funcţionarea serverelor de domeniu intern, a serverelor de e-

mail şi a serverelor de back-up şi a actualizat numele domeniului intern şi 
extern; 
 a administrat şi întreţinut serverul de web, asigurând publicarea şi 

găzduirea site-ului ministerului; 
 a administrat şi întreţinut aplicaţiile specifice ministerului, în scopul 

asigurării activităţilor curente, financiar contabile; 
 a asigurat circulaţia informaţiei în format electronic în interiorul 

ministerului, cât şi în afara lui; 
 a implementat sistemul de poştă web-mail pentru diferite grupuri de 

utilizatori;  
 a implementat o nouă aplicaţie privind consultarea actelor legislative;  
 a asigurat suport tehnic pentru toate componentele reţelei, procedând la 

repararea şi configurarea, precum şi reînnoirea variantelor soft sau hard, 
atunci când acestea nu mai corespund; 
 a asigurat echipamentele informatice, de sonorizare şi translaţie 

necesare diverselor activităţi desfăşurate până în prezent, în sălile de 
consiliu ale ministerului; 
 a asigurat funcţionarea aplicaţiei de registratură electronică şi a 

configurat un server de back-up pentru această aplicaţie;  
 a testat unele facilităţi de optimizare a aplicaţiei de registratură pe 

serverul de back-up configurat în vederea arhivării înregistrărilor; 
 a realizat administrarea şi configurarea cardurilor de acces în minister; 
 a conceput şi realizat o idee de proiect în vederea extinderii sistemului 

informatic al ministerului, a funcţionalităţii acestuia şi a asigurării furnizării 
de servicii publice online („Platformă integrată de informaţii şi servicii 
online”, Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 
prioritară 2: „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”; domeniul major 
de intervenţie 2.2, Operaţiunea: „Implementarea iniţiativelor de reducere a 
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duratei de livrare a serviciilor publice”), supunând documentele elaborate 
spre aprobare la Ministerul Internelor şi Administraţiei Publice, în scopul 
obţinerii unei finanţări pentru implementarea proiectului; 
 ca urmare a aprobării spre finanţare a ideii de proiect prezentate, a 

elaborat propunerea finală de proiect cu toată documentaţia aferentă  
(propunere de buget, grafic al activităţilor, plan de achiziţii etc.), 
propunerea fiind depusă spre evaluare în luna decembrie 2009. 
 
 
 
 
 
 

VI. TURISM 
 
VI.1. Direcţia Dezvoltare Turistică 
VI.2. Direcţia Gestiune Fonduri Comunitare pentru Turism 
VI.3. Compartiment Privatizare şi Postprivatizare 
VI.4. Direcţia Generală Control şi Autorizare pentru Turism 
VI.5. Direcţia de Comunicare 
VI.6. Direcţia Generală Marketing pentru Turism 
 
 
VI.1. Direcţia Dezvoltare Turistică 
 
Activităţi realizate pe parcursul anului 2009 
 
Programul privind susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei 
publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii în turism 
• creare bază de date cu proiecte de investiţii în infrastructura de turism ;  
• analiza proiectelor depuse la sediul ministerului ; 
• consilierea reprezentanţilor autorităţilor publice pentru completarea  
într-o primă fază a dosarului proiectului de investiţie ; 
• întâlniri cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii, organizaţii, ministere 
pentru evaluarea oportunităţii anumitor investiţii; 
• informarea reprezentanţilor autorităţilor publice a căror proiecte au fost 
selectate pentru cofinanţare de către instiuţia noastră; 
• informarea reprezentanţilor autorităţilor publice asupra etapelor care 
trebuiesc respectate pentru demararea procesului de cofinanţare; 
• monitorizarea postării pe SEAP de către autorităţilor publice a anunţurilor 
de scoatere la licitaţie a proiectelor de investiţii ; 
• colectarea de la autorităţilor publice a documentelor necesare pentru 
crearea dosarelor care stau la baza iniţierii procesului de cofinanţare; 
• recepţionarea facturilor şi listelor de lucrări aferente diferitelor etape de 
realizare a investiţiilor; 
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• urmarire investitie din proiectul tehnic depus la minister, prin deplasari pe 
teren, rapoarte partiale ale autoritatilor publice locale; 
• urmarire efectuării plăţilor de la autoritatea publica locala la contractant; 
• urmărire finalizare investiţie. 
 
Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si produselor turistice - 
Planul anual al achiziţiilor publice 
• întocmire referate de necesitate, note fundamentare, fişe tehnice pentru 
studii de dezvoltare, prefezabilitate sau fezabilitate pentru diferite 
destinaţii turistice (Zona de dezvoltare Ştei (Ştei, Nucet, Câmpani, 
Cărpinet, Vaşcău, Lunca, Criştioru) – judeţul Bihor; Ţara Făgăraşului (Arpaş, 
Beclean, Cârţişoara, Drăguş, Făgăraş, Hârşeni, Lisa, Mândra, Recea, 
Sâmbăta de Sus, Ucea, Victoria, Voila) – judeţul Braşov, Zona Buzaelor 
(Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani- judeţul Covasna; Vama Buzăului 
- judeţul Braşov), comunele Pojejena şi Socol – judeţul Caraş Severin, 
comuna Mărgău – judeţul Cluj, Depresiunile Topliţa şi Bilbor (Topliţa, Bilbor) 
– judeţul Harghita, Avrig şi staţiunea Bazna- judeţul Sibiu); 
• întocmire referate de necesitate, note fundamentare, fişe tehnice pentru 
studii de dezvoltare, prefezabilitate sau fezabilitate pentru diferite 
destinaţii turistice (peşteri, litoral, Sibiu, Mureş); 
• întocmeşte specificaţiile tehnice şi criteriile de eligibilitate aferente 
următoarelor activităţi cuprinse în Planul Anual al Achiziţiilor Publice pe 
Anul 2010 Dezvoltare Turistică, Marketing pentru Turism şi Fonduri 
Comunitare – secţiunea III: poz 18 – servicii tipografice privind realizarea 
unei broşuri care să cuprindă criteriile privind desemnarea destinaţiilor 
ecoturistice şi a ecomuzeelor; poz.19- realizarea studiului privind 
“Consumul de servicii turistice în România”; poz.20 - servicii pentru 
evenimente privind organizarea unui seminar cu tema: Destinaţii 
ecoturistice şi ecomuzee din România  şi poz.31 – servicii de cercetare 
dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă privind realizarea planului 
strategic de îmbunătăţire a calităţii serviciilor turistice prestate de către 
agenţii economici din sectorul turism, hoteluri şi restaurante; 
• elaborează documentaţia necesară (referatul de necesitate şi fişa tehnică) 
pentru realizarea unor broşuri în vederea diseminării informaţiilor necesare 
desfăşurării cu eficacitate şi eficienţă a activităţilor din cadrul Centrelor de 
Informare Turistică (CIT) şi  Asociaţiilor de Promovare şi Dezvoltare Turistică 
(APDT); organizează derularea activităţilor în funcţie de procedura de 
achitiţie publică şi de termenul stabilit prin Planul Anual al Achiziţiilor 
Publice pe anul 2010, aprobat; 
• colaborarea cu Direcţia Generală Achiziţii Publice în vederea demarării 
procesului de achiziţie a studiilor; 
• Participarea la semnarea contractelor cu câştigătorii licitaţiilor pentru 
realizarea studiilor; 
• Monitorizarea desfăşurării studiilor prin realizarea de întâlniri săptămânale 
cu aceştia,analiza rapoartelor săptămânale întocmite de aceştia; 
• Colaborarea cu reprezentanţii autorităţilor publice, precum şi cu 
reprezentanţii diferitelor asociaţii de tursim, universităţi unde se desfăşoară 
studiile în vederea asigurării de asistenţă persoanelor care realizează 
studiile; 
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• Întocmirea formalităţilor pentru stabilirea comisiei de evaluare şi recepţie 
a studiilor; 
• Analiza studilor în diferitele faze de realizare a acestora şi formularea de 
observaţii şi precizări; 
• Convocarea membrilor comisiei de evaluare şi recepţie a studiilor în 
vederea recepţionării acestora; 
• Întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea plăţilor către 
firmele care au realizat studiile; 
• Efectuarea diligenţelor pentru postarea studiilor pe pagina web a 
instituţiei şi transmiterea unor exemplare  a studiilor autorităţiilor sau 
instituţiilor stipulate prin lege; 
• Deplasări în zonele unde se desfăşoară studiile în vederea cuantificării 
soluţiilor şi propunerilor rezulate din studiile efectuate. 
 
 Activităţi în cadrul realizării Strategiei Calităţii Serviciilor Turistice 
 cercetează stadiul actual al cunoaşterii pe plan intern şi internaţional în 

domeniul  calităţii serviciilor turistice; 
 analizează eficienţa şi eficacitatea activităţilor identificate în urma 

cercetării efectuate; 
 identifică nevoile, cerinţele şi aşteptările clienţilor şi a celorlalte părţi 

interesate, în privinţa calităţii serviciilor prestate de către agenţii 
economici cu activitate de turism din sectorul turism, hoteluri şi 
restaurante;  
 elaborează propuneri de măsuri necesare pentru dezvoltarea 

destinaţiilor şi produselor turistice;  
 colaborează cu Autorităţi Publice Centrale şi Locale, Agenţii de 

Dezvoltare Regională, asociaţiile profesionale şi patronale din industria 
turismului, organisme de evaluare şi certificare a conformităţii produselor şi 
sistemelor de management al calităţii acreditate de către R.E.N.A.R sau 
recunoscute de alte organisme internaţionale; 
 monitorizează şi evaluează măsurile luate de catre agenţii economici cu 

activitate de turism în vederea imbunătăţirii calităţii serviciilor turistice. 
 
 Activităţi în cadrul realizării strategiei de Ecoturism 
 implementează planul de acţiuni identificat prin Strategia Naţională de 

Dezvoltare a Ecoturismului din România, realizată în decembrie 2009 de 
către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism;  
 fundamentează activităţile identificate, a se implementa, prin 

evidenţierea necesităţii şi a oportunităţii acestora privind dezvoltarea 
destinaţiilor şi a produselor turistice;  
 colaborează cu Ministerul Mediului, Regia Naţională a Pădurilor şi 

Asociaţa de Ecoturism din România în vederea implementării planului 
strategic stabilit prin Strategia Naţională de Dezvoltare a Ecoturismului în 
România; 
 colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniul 

turismului în vederea implicării acestora în implementarea măsurilor de 
dezvoltare a destinaţiilor şi produselor turistice; 
 colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism, în 

domeniul ecoturismului;     
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 participă la elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare 
economico-socială, urmărind valorificarea, protejarea şi conservarea 
patrimoniului turistic prin intermediul acestora (de exemplu, colaborează cu 
Universiatea Ecologică, care urmează să  elaboreze strategia de conservare 
a biodiversităţii);  
 organizează şedinţele grupului de lucru, care monitorizează 

implementarea strategiei de ecoturism, iar acţiunile strategice, considerate 
prioritare a se implementa în anul 2010 de către Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost următoarele: concentrarea finanţării pe 
zonele în care există deja practici ecoturistice. 
 organizează şedinţa grupului de lucru, care monitorizează 

implementarea strategiei de ecoturism, al cărui scop principal va fi 
stabilirea componenţei Consiliului Naţional al Ecoturismului, pentru a se 
începe activitatea de elaborare a setului de criterii privind desemnarea 
destinaţiilor ecoturistice şi a ecomuzeelor, activitate prevăzută în HG 
nr.77/2010, art.3, pct.c.    
 
 Activităţi în cadrul realizării strategiei de turism Cultural 
 Cercetează stadiul actual al cunoaşterii pe plan intern şi internaţional în 

domeniul turismului cultural; 
 Planifică activităţile care urmează a se implementa în vederea atingerii 

obiectivelor stabilite prin Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a 
produselor turistice, aprobat prin HG nr.77/2010; 
 Întocmeşte specificaţiile tehnice şi criteriile de eligibilitate aferente 

următoarelor activităţi: elaborarea strategiei de turism cultural din 
România, realizarea a două broşuri privind dezvoltarea a două rute culturale 
din România: bisericile fortificate din Transilvania, biserici cu fresce 
exterioare din Bucovina, realizarea unui studiu privind evaluarea calităţii 
factorilor naturali de cură din staţiunile balneare din România; 
 Participă la elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare 

economico-socială, urmărind valorificarea , protejarea şi conservarea 
patrimoniului turistic.  
 
 Activităţi în cadrul realizării strategiei turismului  Balnear 
 Elaborează propuneri de măsuri necesare pentru dezvoltarea 

destinaţiilor şi produselor turistice;  
 Previzionează activităţile necesare a se derula în vederea dezvoltării 

destinaţiilor şi a produselor turistice, în conformitate cu politicile publice şi 
cu Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-
2013; 
 Monitorizează implementarea strategiei de dezvoltare a turismului 

balnear din România, realizată în decembrie 2009, de către S.C Detente S.A; 
 Participă la reuniunile Comitetului de Evaluare al Strategiei de Turism 

Balnear, în vederea stabilirii principalelor acţiuni din strategie ce vor fi 
implementate în decursul anului 2010; 
 Colaborează cu organizaţiile patronale din domeniul turismului balnear,  

din Franţa şi România ( S.C. Detente S.A, Institutul Naţional de Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Asociaţia Naţională a Staţiunilor 
Turistice din România, Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A, 
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Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România), în vederea 
armonizării cadrului legislativ privind domeniul balnear. 
 
Activităţi în cadrul realizării strategiei de dezvoltare a turismului pe 
Litoral 
 continuarea Programului “Steagul Albastru – Blue Flag” în colaborare cu 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie; organizează întâlnirea Juriului 
Naţional de evaluare a îndeplinirii criteriilor de către operatorii angajaţi în 
acest program voluntar de îmbunătăţire a calităţii plajelor şi porturilor de 
agrement, în vederea transmiterii documentaţiei Juriului Internaţional; 
 participă la întâlnirile organizate în vederea dezvolării turismului în zona 

de sud a litoralului românesc; 
 realizarea unei broşuri şi a unui pliant privind Programul “Steagul 

Albastru – Blue Flag”. 
 
 Activităţi în cadrul realizării strategiei de turism Montan 
 elaborarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Turismului Montan; 
 dezvoltarea sistemului informaţional privind rute culturale, arii 

protejate, monumente importante din punct de vedere al circulaţiei 
turistice; 
 organizează derularea activităţilor în funcţie de procedura de achitiţie 

publică şi de termenul  stabilit prin Planul Anual al Achiziţiilor Publice pe 
anul 2010, aprobat; 
 monitorizează studiile realizate în domeniul turismului sau în domenii 

conexe acestuia de către alte instituţii publice sau private; 
 realizează materiale necesare pentru a se răspunde la interpelările 

formulate de către  organizaţii care activează în domeniul ecoturismului. 
 
Activităţi în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
 participă la grupul de lucru privind elaborarea metodologiei referitoare 

la PATN – Secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice în conformitate cu 
prevederile Legii nr 190/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr.142/2008; 
 
Formare personalului din domeniul Turism, Hoteluri şi Restaurante 
 Coordonează şi sprijină activităţile de pregătire şi formare profesională 

în domeniul turismului; 
 Reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în relaţiile cu 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în probleme care 
privesc procesul instruirii de specialitate din instituţiile de învăţământ din 
domeniul turismului; 
 Colaborează cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru 

programele naţionale şi regionale de reconversie profesională a 
personalului, pentru meserii reglementate din Sectorul Turism, Hoteluri, 
Restaurante; 
 Asigură colaborarea cu sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante şi cu 

instituţiile abilitate în vederea actualizării nomenclatorului calificărilor din 
domeniul turismului; 
 Se implică în autorizarea furnizorilor şi programelor de formare 

profesională, pentru meseriile reglementate din sector, respectiv 
analizează, acordă  consultanţă şi aviz tehnic de specialitate, după caz; 
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 Monitorizează şi evaluează măsurile luate de către agenţii economici cu 
activitate în turism,  în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor în domeniul 
formării profesionale; 
 Formulează răspuns la interpelări privind formarea profesională din 

turism; 
 se implică, potrivit legii, în autorizarea furnizorilor de formare 

profesională, pentru ocupaţiile din Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante, 
reglementate sub aspectul formării profesionale, pentru care există cerinţe 
speciale la organizarea pregătirii profesionale, respectiv analizează dosarul 
furnizorului de formare, acordă consultanţă şi aviz tennic de specialitate, 
după caz;  
 participă, în colaborare cu Comitetul Sectorial Turism, Hoteluri, 

Restaurante şi cu alţi actori implicaţi direct şi indirect, la elaborarea unor 
propuneri de modificare şi actualizare a legislaţiei privind formarea 
profesională a adulţilor din şi pentru Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante. 
Se are în vedere, în anul 2010, realizarea unui proiect de Ordin privind 
„Criteriile de exigenţă pentru formarea profesională a adulţilor din şi pentru 
Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante”.Existenţa şi intrarea în vigoare a 
unui astfel de Ordin impune abrogarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 
103/1995 pentru aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării cursurilor 
de calificare profesională în meseriile de bază din activităţile hoteliere şi de 
turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 128 din 20 
iunie 1996, care este în contradicţie cu întrega legislaţie actuală privind 
formarea profesională a adulţilor; 
 ulterior apariţiei unui Ordin privind „Criteriile de exigenţă pentru 

formarea profesională a adulţilor din şi pentru Sectorul Turism, Hoteluri, 
Restaurante”, trebuie revizuită, respectiv armonizată legislaţia Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului (ordine, hotărâri), care, prin conţinut 
vizează direct sau indirect activitatea formativă a personalului, cu 
modificarea, completarea, anularea, după caz, a prevederilor referitoare la 
formare; 
 participă la procedura de actualizare a COR-ului (Clasificarea Ocupaţiilor 

din România) cu noi ocupaţii specifice Sectorului Turism, Hoteluri, 
Restaurante. În urma analizei unei documentaţii depuse de către solicitant, 
conform legislaţiei în vigoare, se dă acordul/sau nu, după caz, în ceea ce 
priveşte actualizarea respectivă; 
 participă la conferinţe, seminarii care au ca tematică formarea 

profesională a adulţilor din şi pentru Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante. 
 
 Alte activităţi 
 Redactarea răspunsurilor la interpelările deputaţilor şi senatorilor 

adresate ministrului dezvoltării regionale şi turismului; 
 Redactarea răspunsurilor la diversele solicitări ale unor publicaţii din 

ţară şi străinătate; 
 previzionează activităţile necesare, a se derula în vederea dezvoltării 

destinaţiilor şi a produselor turistice, în conformitate cu politicile publice şi 
cu Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-
2026;  
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 planifică activităţile care urmează a se implementa în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite prin Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a 
produselor turistice, aprobat prin HG nr.77/2010; 
 întocmeşte planuri de acţiuni în vederea implementării activităţilor 

identificate; 
 monitorizează studiile realizate în domeniul turismului sau în domenii 

conexe acestuia de către alte instituţii publice sau private; 
 participă la evenimente naţionale şi internaţionale de profil, cu 

prezentarea domeniului de activitate sau a destinaţiei; 
 Colaborarea cu organizaţiile internaţionale de turism la care Ministerul 

este membru, analizarea proiectelor existente, propunerea de participare, 
întocmirea documentaţie necesare şi implementarea de proiecte privind 
dezvoltarea de produse şi destinaţii turistice. 
 
În prezent se află în faza de implementare următoarele proiecte: 
 
 Comisia Europeană 

- EDEN – European Destinations of Excellence, care anul acesta ajuns la cea 
de a treia ediţie, având ca obiectiv selectarea şi creşterea vizibilităţii  şi 
susţinerea dezvoltării ulterioare a unei  destinaţii de excelenţă pe tema 
turismul acvatic. Temele ediţiilor anterioare au fost : patromoniul cultural 
intangibil şi turismul şi ariile protejate. 
- CALYPSO – proiect privind dezvoltarea turismului social în Europa, în 
cadrul căruia România participă  prin  organizarea unei conferinţe la Băile 
Felix în colaborare cu OPTBR - Organizaţia Patronală a Turismului Balnear 
din România, pentru zona de Est a Europei, şi tipărirea unei broşuri 
cuprinzând o parte din studiul privind turismul social realizat de Comisia 
Europeană.  
- Ruta Cortinei de Fier, care urmăreşte dezvoltarea unui turism durabil de-
a lungul fostei Cortine de Fier,  această rută traversând România prin 
judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi.  
 
 UNIDO 

- Programul pentru dezvoltare durabilă a companiilor din România cu 
orientare spre creşterea expertizei naţionale în domeniile “Producţie 
Curată” (CP) şi „Responsabilitate Socială  Corporatistă” (CSR). Programul se 
derulează sub coordonarea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială - UNIDO,  este finanţat de Guvernul Elveţiei prin intermediul 
Secretariatului de Stat pentru Cooperare Economică (SECO), şi este 
implementat de către Centrul pentru Dezvoltare Durabilă,  reprezentat şi 
coordonat de către consorţiul format din companiile private Denkstatt 
Romania şi Trend Hospitality. 
 
 Institutul European de Rute Culturale 

- Demararea acţiunilor pentru înfiinţarea a două rute culturale în România 
care pot fi integrate în cadrul rutelor culturale europene avizate de 
Consiliul Europei prin Institutul European de Rute Culturale: Ruta bisericilor 
fortificate din Transilvania şi Ruta bisericilor cu fresce exterioare din 
Bucovina. La realizarea acestor rute  se vor derula parteneriate cu 
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Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ordinul Arhitecţilor, Asociaţia 
Mioritics, Autorităţi publice locale, Asociaţia pentru Turism  Bucovina, etc. 
 
 Consiliul Europei 

- Proiectul WCTE – Wine Cultural Tourism Exchange, care urmăreşte 
dezvoltarea de coridoare culturale bazate pe turismul viti – vinicol şi 
turismul cultural, pentru zona de sud-est a Europei. 
 
Proiecte la care s-a depus scrisoarea de parteneriat şi pentru care se 
aşteaptă răspuns: 
 
 Comisia Europeană - CE 

- ONEST - Open Network for European Sustainable Tourism, în cadrul 
„Knowledge Networks for the Competitiveness and Sustainability of 
European Tourism” – Grant Programme 2009 – Action ENT/CIP/09/B/N06S00 
(Reţele de cunoştinţe pentru competitivitatea şi durabilitatea turismului 
european). 

 
 Program South East Europe  - SEE 

- Rural Quality Districts – păstrarea identităţii culturale locale -  lider de 
proiect compania de consultanţă Camera Work/ Italia; 
- CIVES SEE TOUR – dezvoltarea turismului cultural durabil; lider de proiect 
Administraţia Provinciei Emilia – Italia; 
- Creşterea atractivităţii locale prin dezvoltarea de eco-muzee, lider de 
proiect Administraţia Regiunii Lombardia/Italia; 
- Valori culturale între state, oraşe şi zone rurale, lider de proiect Asociaţia 
pentru Dezvoltare Rurală/Italia; 
- Cărări invizibile între sacru şi profan – dezvoltarea turismului religios – 
lider de proiect AICCRE – Asociaţia italiană pentru comune şi regiuni 
europene, Federaţia Puglia/Italia; 
- Minunata şi fabuloasa lume a zonei de sud- est a Europei – dezvoltarea 
turismului cultural pentru copii, lider de proiect Grupul de Acţiune Locală 
(GAL) \"Molise Verso il 2000\" din Italia; 
- Dezvoltarea turismului cultural prin dezvoltarea de rute culturale, 
instrumente media şi marketing teritorial,  lider de proiect Prefectura 
Magnezia/Grecia 
- Turismul şi mobilitatea durabilă în regiunea Dunării, lider de proiect 
Agenţia de Mediu din Viena/Austria; 
- South East Europe Traditional Mountainous Village, lider de proiect 
Uniunea Autorităţilor Locale din Grevena/Grecia. 

 
 Program CBC România – Bulgaria 

Strategia comună pentru dezvoltarea teritorială durabilă a zonei 
transfrontaliere România – Bulgaria, în colaborare cu departementele de 
dezvoltare regională din cadrul  Ministerului.  
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VI.2. Direcţia Gestiune Fonduri Comunitare pentru Turism 
 
Analiza mediului intern 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism cuprinde următoarele 
servicii: 
a) Serviciul Asistenţă Tehnică şi Relaţia cu AM POR; 
b) Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare; 
c) Serviciul Monitorizare şi Verificare Proiecte. 
 
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism (DFCT) 
îndeplineşte următoarele atribuţii delegate de către AM POR 
 de a asigura, la nivelul proiectelor finanţate în cadrul domeniului major 

de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea  infrastructurii 
necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea (lit. „j” a 
articolului 60 din Regulamentul Consiliului 1083/2006); de a asigura că 
proiectele sunt evaluate şi selectate spre finanţare, în cadrul domeniului 
major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea  
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică”, în conformitate cu criteriile aplicabile POR (lit. „a” a 
articolului 60 din Regulamentul Consiliului 1083/2006); 
 de a asigura că în derularea proiectelor selectate spre finanţare în cadrul 

domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea  infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică”,  se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a 
acestora, legislaţia naţională şi comunitară în vigoare (lit. „a” a articolului 
60 din Regulamentul Consiliului 1083/2006); de a verifica, pentru toate 
proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a 
activităţilor de marketing specifice” şi „Crearea Centrelor Naţionale de 
Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” din cadrul 
domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea  infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică”, că lucrările/bunurile/serviciile co-finanţate au fost 
efectiv executate/prestate/livrate, şi că toate cheltuielile declarate de 
către Beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă 
prevederile legislaţiei naţionale, în special legislaţia în domeniul achiziţiilor 
publice, şi a celei comunitare în vigoare (lit. „b” a articolului 60 din 
Regulamentul Consiliului 1083/2006); 
 de a asigura că informaţiile şi datele necesare pentru managementul 

financiar, monitorizare, verificare, audit şi evaluare sunt colectate 
corespunzător pentru fiecare proiect implementat în regiune şi introduse în 
SMIS la timp (lit. „c” a articolului 60 din Regulamentul Consiliului 
1083/2006); 
 de a asigura că Beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi 

analitice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia 
naţională financiar-contabilă (lit. „d”  a articolului 60 din Regulamentul 
Consiliului 1083/2006); de a se asigura că toate documentele referitoare la 
cheltuieli şi audituri, necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată 
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pentru fiecare proiect implementat, sunt păstrate pentru o perioadă de 5 
ani de la închiderea oficială sau parţială a POR, în conformitate cu 
prevederile art. 90 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 (lit. „f” 
a articolului 60 din Regulamentul Consiliului 1083/2006). 
 
Activităţi realizate în cadrul direcţiei 
 Serviciul Asistenţă Tehnică şi Relaţia cu AM POR realizează 

următoarele activităţi: 
• asigură respectarea prevederilor Acordului cadru de delegare încheiat cu 
AM POR şi reprezintă punctul de contact pentru AM POR în cadrul DFCT; 
centralizează de la celelalte servicii ale DFCT şi transmite AM POR 
informări, rapoarte (informaţii generale altele decât cele ce cad în 
responsabilitatea fiecărui serviciu al DFCT în parte); 
• ţine evidenţa centralizată a manualelor de proceduri, a instrucţiunilor şi 
notelor emise de AM POR pentru implementarea atribuţiilor ce-i revin DFCT 
conform acordului cadru de delegare atribuţii; 
• participă, prin consultarea cu AM POR, la elaborarea procedurilor specifice 
şi criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea 
ghidurilor solicitantului, precum şi la stabilirea de către AM POR a 
calendarului de activităţi privind lansarea cererilor deschise de proiecte 
pentru depunerea cererilor de finanţare şi a documentelor suport de către 
solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării prin domeniul major de intervenţie 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR; 
• lansează, împreună cu AM POR, cererile deschise de proiecte, cu depunere 
continuă sau cu termen limită, după caz, în vederea finanţării prin domeniul 
major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică” al POR, conform calendarului de activităţi agreat cu AM 
POR, asigurând publicitatea adecvată; acordă sprijin potenţialilor 
beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni de informare în cadrul 
structurilor specializate organizate în acest sens în cadrul OI, prin campanii 
de informare la nivel regional, precum şi prin furnizarea altor informaţii 
solicitate de către aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile prin 
POR; centralizează de la celelalte servicii nevoile de asistenţă tehnică, 
elaborează şi transmite AM POR cererile de finanţare în cadrul axei 
prioritare 6 de Asistenţă tehnică;                                                                       
• asigură implementarea activităţilor prevăzute în contractele de finanţare 
încheiate în cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă tehnică a POR şi un 
management adecvat al contractelor de finanţare; elaborează cererile de 
rambursare şi rapoartele de progres aferente contractelor de finanţare 
încheiate în cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă tehnică a POR; elaborează 
Termenii de referinţă/specificaţii tehnice în vederea achiziţiei de servicii şi 
bunuri  prevăzute în contractele de finanţare din axa prioritara 6 de 
Asistenţă tehnică a POR; 
• recepţionează produsele, serviciile achiziţionate în cadrul contractelor de 
finanţare din axa prioritară 6 de Asistenţă tehnică a POR şi asigură 
respectarea identităţii vizuale pe produsele achiziţionate; 
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• informează AM POR referitor la sistemele de păstrare a documentelor, pe 
suport de hârtie, respectiv în variantă electronică, inclusiv în cazul în care 
intervin modificări la modul de arhivare; arhivează documentele aferente 
activităţii, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; 
asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile şi completează 
formularul de alertă pe care-l transmite responsabilului de nereguli din 
cadrul AM POR conform manualului de proceduri specific al AM POR ; asigură 
un management adecvat al riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în 
cadrul serviciului. 
 
 Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare realizează următoarele 

activităţi: 
• participă, prin consultarea cu AM POR, la elaborarea procedurilor 
specifice; 
• primeşte şi înregistrează cererile de finanţare şi documentele suport 
depuse de către solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării în cadrul 
operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi 
„Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora”, din domeniul major de interventie „Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR, în conformitate cu 
procedurile interne specifice în vigoare; 
• verifică, în conformitate cu procedura stabilită prin manualele de 
proceduri interne în vigoare, conformitatea administrativă şi eligibilitatea 
cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi, pe baza criteriilor de 
eligibilitate stabilite de către AM POR şi aprobate de CM POR, precum şi, 
după caz, cu alte prevederi relevante cuprinse în ghidul solicitantului; 
transmite periodic către AM POR, conform procedurilor interne în vigoare, 
raportări privind cererile de finanţare depuse precum şi privind 
acceptarea/returnarea acestora, atât după verificarea conformităţii 
administrative cât şi după verificarea eligibilităţii acestora; 
• organizează şi asigură buna desfăşurare a sesiunilor de evaluare tehnică şi 
financiară a cererilor de finanţare şi a documentelor suport, în conformitate 
cu procedurile interne specifice în vigoare; 
• transmite către AM POR rapoartele aferente procesului de evaluare, 
selecţie şi contractare, în termenul, formatul şi condiţiile prevăzute de 
procedura internă aplicabilă; organizează şi asigură buna desfăşurare a 
procedurii de verificare a conformităţii proiectelor tehnice aferente 
cererilor de finanţare depuse de solicitanţi, în conformitate cu procedura 
internă în vigoare; 
• întreprinde vizite la faţa locului în vederea contractării şi transmite AM 
POR raportul de vizită la faţa locului, în conformitate cu procedura stabilită 
prin manualul de proceduri specifice  în vigoare; 
• ca urmare a transmiterii, de către AM POR, a notificării de încheiere a 
contractului de finanţare a proiectelor propuse, întocmeşte şi transmite AM 
POR, în original, contractele de finanţare aferente acestor proiecte, în 
vederea avizării. După primirea de la AM POR a contractelor de finanţare 
avizate acestea vor fi semnate de către toate părţile contractante;  
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întocmeşte şi transmite AM POR, spre avizare/semnare, actele adiţionale la 
contractele de finanţare; notifică solicitanţii cu privire la rezultatele 
procesului de evaluare, selecţie si contractare, în conformitate cu 
procedura stabilită prin manualul de proceduri specifice  în vigoare; 
• transmite la AM POR, punct de vedere cu privire la contestaţiile depuse de 
către solicitanţii de finanţare, în conformitate cu procedura stabilită prin 
manualul de proceduri specifice  în vigoare; 
• introduce în SMIS date şi informaţii cu privire la cererile de finanţare şi 
contractele semnate, în conformitate cu procedura stabilită prin manualul 
de proceduri specifice în vigoare; 
• arhivează documentele aferente activităţii, în conformitate cu legislaţia 
naţională şi comunitară relevantă în vigoare; asigură prevenirea neregulilor, 
identifică neregulile în decursul evaluării, selecţiei şi contractării 
proiectelor finanţabile în cadrul domeniului major de intervenţie 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”şi 
completează formularul de alertă pe care-l transmite responsabilului de 
nereguli din cadrul AM POR conform manualului de proceduri specific al AM 
POR; asigură un management adecvat al riscurilor asociate activităţilor 
desfăşurate în cadrul serviciului. 
 
 Serviciul Monitorizare şi Verificare Proiecte, realizează următoarele 

activităţi: 
• participă, prin consultarea cu AM POR, la elaborarea procedurilor 
specifice; primeşte şi verifică fluxurile previzionate pentru acordarea 
prefinanţării şi rambursării întocmite de beneficiari, le centralizează şi le 
transmite AM POR; primeşte şi verifică, din punct de vedere tehnic şi 
financiar, cererile de prefinanţare primite de la beneficiari; primeşte şi 
verifică, din punct de vedere tehnic şi financiar, cererile de rambursare 
primite de la beneficiari; 
• verifică toate documentele justificative ce însoţesc cererea de 
prefinanţare/rambursare, în conformitate cu procedura specifică în vigoare; 
efectuează verificarea pe teren a conformităţii datelor şi informaţiilor din 
fiecare cerere de rambursare şi întocmeşte Raportul de vizită la faţa locului 
în conformitate cu procedura specifică în vigoare; 
• certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor efectuate de 
beneficiar în implementarea proiectelor care fac obiectul contractului de 
finanţare şi solicitate la rambursare; verifică înscrierea codului proiectului şi 
a menţiunii „Proiect finanţat prin POR” pe documentele originale pe baza 
cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate 
în cadrul proiectului, precum şi înscrierea menţiunii „Conform cu originalul” 
pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de 
rambursare a beneficiarului; verifică, pe baza procedurilor interne 
aplicabile, dacă beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi 
analitice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia 
naţională financiar-contabilă; 
• transmite AM POR toate datele, informaţiile şi documentele care 
constituie dosarul cererii de prefinanţare/rambursare conform prevederilor 
şi în formatele standard prevăzute de manualele de proceduri interne în 
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vigoare, precum şi informaţii privind locul unde sunt arhivate documentele 
originale. În acest sens, asigură disponibilitatea documentelor suport în 
cazul controlului din partea AM POR, a Comisiei Europene sau a altor 
organisme abilitate, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare 
relevante în vigoare; introduce în SMIS, conform procedurilor aplicabile, 
date tehnice şi financiare privind cererile de rambursare depuse de 
beneficiari pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor „Dezvoltarea 
şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor 
specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi „Crearea Centrelor 
Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” 
din cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică” al POR, şi asigură actualizarea acestora; 
• monitorizează, din punct de vedere tehnic şi financiar, implementarea 
proiectelor finanţate în cadrul operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a 
activităţilor de marketing specifice” şi „Crearea Centrelor Naţionale de 
Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” din cadrul 
domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică” al POR şi transmite către AM POR, în scris şi în 
format electronic, rapoarte trimestriale de progres şi rapoarte privind 
durabilitatea investiţiei, pentru fiecare operaţiune din cadrul acestuia. În 
acest sens, DFCT efectuează o vizită de monitorizare pe teren, cel puţin o 
dată la 3 luni, pentru fiecare proiect în curs de implementare, precum şi cel 
puţin o dată pe an pentru fiecare proiect finalizat (timp de 5 ani după 
terminarea proiectului), pe perioada de valabilitate a contractului de 
finanţare corespunzător proiectului respectiv, introduce în SMIS date 
tehnice, financiare şi statistice la nivelul proiectelor şi asigură actualizarea 
acestora, conform procedurilor specifice în vigoare. De asemenea, acordă 
asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării 
proiectelor finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR; 
• monitorizează calendarul de achiziţii şi graficul de depunere a cererilor de 
rambursare, de catre beneficiarii finanţării nerambursabile din cadrul 
operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi 
„Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi 
dotarea acestora” din cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR,  în vederea 
respectării regulii n+3/n+2; dacă, în procesul de verificare a progresului 
tehnic şi financiar al proiectelor, constată încălcări ale prevederilor 
contractelor de finanţare şi/sau ale legislaţiei naţionale şi comunitare 
aplicabile, transmite AM POR propuneri de reziliere a contractelor în cauză 
sau de aplicare de corecţii financiare, conform prevederilor procedurilor 
specifice în vigoare; 
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• contribuie, la solicitarea AM POR, la elaborarea de către aceasta a 
rapoartelor de evaluare, a rapoartelor anuale şi a raportului final de 
implementare a POR, precum şi în vederea analizării de către AM POR a 
stadiului implementării POR şi a raportării către forurile în drept, prin 
furnizarea de informaţii, documente, rapoarte şi date necesare, ca şi prin 
notificarea cu privire la orice probleme care apar/pot apărea în 
implementarea POR; asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile în 
decursul implementării proiectelor finanţate în cadrul domeniului major de 
intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
şi completează formularul de alertă pe care-l transmite responsabilului de 
nereguli din cadrul AM POR conform manualului de proceduri specific al AM 
POR ; 
• sprijină AM POR, la solicitarea acesteia, în procesul de recuperare a 
debitelor, conform procedurii specifice în vigoare; asigură respectarea 
cerinţelor privind informarea şi publicitatea, pentru fiecare proiect finanţat 
din POR; monitorizează capacitatea instituţională a beneficiarilor, pe nivelul 
său de competenţă; verifică faptul că Beneficiarii asigură o pistă de audit 
adecvată privind aspectele economico-financiare derulate la nivelul 
proiectului; arhivează documentele aferente activităţii, în conformitate cu 
legislaţia naţională şi comunitară relevantă în vigoare; asigură un 
management adecvat al riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul 
serviciului. 
 
Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică” al POR a fost lansat în data de 11 septembrie 2008.   
Domeniul de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică” are următoarele operaţiuni: 
 Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin 

definirea şi promovarea brandului turistic naţional – 75 mil. EURO; 
 Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice – cca. 55 mil. 
EURO; 
 Crearea Centrelor de Informare şi Promovare Turistică (CIPT) şi dotarea 

acestora – 20 mil. EURO. 
 
Beneficiari eligibili sunt următorii: 
• pentru operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca 
destinaţie turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic 
naţional”, beneficiarul eligibil este Direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
• pentru operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovării  produselor turistice specifice şi a activităţilor de 
marketing specifice” beneficiari eligibili sunt: ONG-uri care desfaşoară, 
conform statutului, activităţi în domeniul turismului şi care au cel puţin 6 
luni vechime la data depunerii cererii de finanţare, autorităţi ale 
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administraţiei publice locale, precum şi parteneriate între aceste 
categorii de solicitanţi; 
• pentru operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi 
Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”, beneficiarii eligibili sunt 
Consiliile Judeţene/Consiliul Local Sighişoara din localităţile cuprinse în 
Anexa 8 a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean  
Maramureş, Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Arad, Consiliul 
Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Judeţean Suceava, 
Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Sighişoara). 

 
În cadrul operaţiunii „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing 
specifice” prima sesiune de depunere a proiectelor a avut termenul limită 
16 ianuarie 2009. A fost primit un număr de 49 proiecte, dintre care 4 
proiecte au fost depuse după expirarea acestui termen limită, fiind excluse 
din procesul de evaluare şi selecţie. 
Din cele 45 proiecte intrate în procesul de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii au fost declarate admise 30 proiecte. Acestea 
au intrat în etapa de evaluare tehnică şi financiară, organizată de OI Turism 
şi realizată de evaluatori independenţi contractaţi de AM POR. În urma 
acestei etape 19 proiecte au primit punctajul minim necesar (3,5 puncte) 
pentru a intra în etapa precontractuală de vizită la faţa locului. În urma 
acestei ultime etape toate proiectele au fost propuse spre finanţare, 
pregătindu-se la nivelul direcţiei noastre (OI Turism) contractele de 
finanţare. 
 
Menţionăm că experţii din cadrul OI Turism şi-au îndeplinit în totalitate 
atribuţiile şi au respectat toate termenele pentru etapele mai sus 
amintite, fapte constatate în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de către 
Curtea de Conturi. 
 
Conform procedurilor interne de lucru, contractele de finanţare au fost 
transmise Autorităţii de Management în perioada iulie – august 2009. Din 
cele 19 contracte de finanţare transmise au fost semnate 7, restul de 12 
fiind blocate la nivelul Autorităţii de Management din cauza evaluării 
tehnico-financiare precare.  
În ceea ce priveşte activitatea de monitorizare şi verificare a celor 7 
contracte de finanţare semnate, ca urmare a verificării cererilor de 
prefinanţare/rambursare primite şi a efectuării vizitelor la faţa locului, au 
fost făcute plăţi în valoare de 375.539,94 RON (prefinanţare şi 
rambursare).         
Relansarea operaţiunii „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 
sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing 
specifice” s-a realizat în luna decembrie 2009, cu depunere continuă a 
proiectelor începând cu data de 11 ianuarie 2010.  
 
Până în prezent, la sediul OI Turism s-au primit 55 proiecte care se află în 
procedură de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Dintre 
acestea, 25 proiecte au fost declarate conforme din punct de vedere 
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administrativ şi eligibil, urmând a intra în etapa de evaluare tehnică şi 
financiară, 3 proiecte au fost declarate respinse (modificare formular cerere 
de finanţare şi neidentificare produs turistic promovat) iar restul de 27 
proiecte aflându-se în proces de evaluare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii. 
Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora” a fost lansată cu depunere continuă 
până la data de 1 octombrie 2009. Din cei 10 beneficiari eligibili stabiliţi în 
Anexa 8 din POR au depus cereri de finaţare doar 9, excepţie făcând 
Primăria Municipiului Bucureşti. În prima etapă de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii au fost eliminate proiectele depuse de către 
Primăria Sighişoara (lipsă documentaţie tehnico-economică) şi Consiliul 
Judeţean Maramureş (lipsă documente care să ateste dreptul de proprietate 
asupra imobilului). Au fost evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar, 
până în acest moment, doar 2 proiecte, ca urmare a finalizării perioadei de 
valabilitate a contractului încheiat între evaluatorii independenţi şi AM POR.  
Cele 2 proiecte care au fost evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar 
au fost depuse de către Consiliul Judeţean Suceava, proiect declarat admis 
şi de către Consiliul Judeţean Constanţa, proiect declarat respins ca urmare 
a obţinerii de „0” puncte la două criterii de evaluare. Conform procedurii în 
vigoare un proiect este declarat respins dacă primeşte  „0” puncte la un 
criteriu de evaluare. 
Restul de 5 proiecte vor intra în etapa de evaluare tehnică şi financiară 
ulterior semnării noul contract cu evaluatorii independenţi. 
Se intenţionează ca în perioada imediat următoare să demarăm negocierile 
cu Comisia Europeană în sensul relansării acestei operaţiuni şi extinderii 
reţelei de Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică.  
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, in calitate de OI 
Turism, este beneficiar în cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă tehnică. În 
acest sens a fost elaborată o cerere de finanţare cu titlul „Sprijin pentru 
Ministerul Turismului – Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru 
Turism în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2007-
2013”, în valoare de 5.918.272 RON şi depusă la AM POR în data de 30 
octombrie 2009. În prezent am primit adrese prin care suntem informaţi cu 
privire la suspendarea procesului de evaluare a cererii de finanţare pe o 
perioadă de 60 zile.    
 
Serviciul Asistenţă Tehnică şi Relaţia cu AM POR din cadrul OI Turism are şi 
rol de „help desk”, acordând sprijin potenţialilor beneficiari şi solicitanţilor 
în vederea elaborării cererilor de finanţare/prefinanţare/rambursare 
precum şi a documentelor anexă.  
Înainte de relansarea operaţiunii „Dezvoltarea şi consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de 
marketing specifice”, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost 
declarate respinse la primul apel de proiecte (anul 2009), au fost notificaţi 
asupra posibilităţii de a redepune proiectele, ţinând cont atât de varianta 
consolidată  a ghidului solicitantului, cât şi de recomandările experţilor OI 
Turism şi a evaluatorilor independenţi. 
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VI.3. Compartimentul Privatizare şi Postprivatuzare 
 
Obiective stabilite pentru anul 2009 
 Stabilirea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale de turism la 

care Ministerul Turismului deţinea acţiuni, în numele statului;  
 Armonizarea procedurilor de privatizare pe baza Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Ministerului Turismului; 
 Demararea procedurii de privatizare la unele societăţi comerciale de 

turism; 
 Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor statului, ca acţionar al societăţilor 

comerciale de turism. 
 

Astfel, a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 330/2009 pentru 
aprobarea Mandatului privind realizarea procesului de privatizare a 
societăţilor comerciale de turism la care Ministerul Turismului deţine 
acţiuni, în numele statului, prin care se împuternicirea Ministerul Turismului 
de a exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului 
la societăţile comerciale din turism, dându-i capacitatea de a împuternici 
reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de 
administraţie să acţioneze pentru administrarea eficientă a acestor 
societăţi comerciale, urmărindu-se sporirea atractivităţii şi dezvoltarea 
societăţilor comerciale din turism. 
Pentru atragerea mai multor investitori în domeniul turismului,  realizarea 
procedurii de privatizare în mod transparent şi în funcţie de situaţia reală şi 
atractivitatea fiecărei societăţi,  prin acest act normativ sa stabilit ca metodă 
de privatizare metoda licitaţiei publice cu strigare sau metoda negocierii 
doar în situaţiile expres prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul 
privatizării. 
 
S-au armonizat procedurile de privatizare pe baza Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Ministerului Turismului. Astfel, au fost 
elaborate: 
• procedurile de privatizare a societăţilor comerciale de turism la care 
Ministerul Turismului deţine acţiuni în numele statului aprobate prin Ordinul 
Ministrului Turismului nr. 393/2009; 
• procedurile de acordare a mandatului special privind privatizarea şi 
administrarea societăţilor comerciale de turism la care Ministerul Turismului 
deţine acţiuni în numele statului aprobate prin Ordinul Ministrului 
Turismului nr. 394/2009; 
• procedurile de agreere a evaluatorilor. 
La începutul anului 2009 Ministerului Turismului deţine acţiuni, în numele 
statului, la 23 de societăţi comerciale din turism. 
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În baza strategiei de privatizare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
436/2001, completată cu Hotărârea Guvernului nr.165/2002 şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 330/2009 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea 
procesului de privatizare a societăţilor comerciale de turism la care 
Ministerul Turismului deţine acţiuni, în numele statului, privatizarea în 
turism cuprinde, în principal, două forme de transfer din sectorul de stat în 
sectorul privat: 
a) vânzarea de active din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital 

de stat  
S-a avut în vedere, în primul rând, aprobarea vânzării activelor pentru care 
era iniţiat un management privat (contracte de locaţie a gestiunii, asociere 
în participaţiune, închiriere) dar şi active independente: vile, hoteluri, 
cantine şi altele. 
În cursul anului 2009, s-a aprobat pentru vânzarea prin negociere directă cu 
utilizatorii activelor, a unui activ din patrimoniul S.C. Carmen Silva 2000 
S.A. Eforie Sud, Jud. Constanţa. S-a aprobat, de asemenea, vânzarea prin 
licitaţie publică cu strigare a unui număr de 2 active.  
De asemenea, s-a aprobat cesiunea participaţiilor deţinute de S.C. Lido S.A. 
Bucureşti în 3 societăţi cu capital mixt. 
În acest sens, au fost elaborate un număr de 6 Note de privatizare care au 
fost supuse analizei şi avizării Comitetului pentru Privatizare şi aprobării de 
către Ministrul Turismului şi au fost emise un număr de 6 mandate speciale 
în baza cărora au votat reprezentanţi Ministerului Turismului în Adunările 
Generale ale Acţionarilor. 
În vederea administrării societăţilor comerciale de turism au fost emise un 
număr de 37 procuri speciale în baza cărora au votat reprezentanţi 
Ministerului Turismului în Adunările Generale ale Acţionarilor. 
b) vânzarea de acţiuni deţinute de Ministerul Turismului la societăţile 

din portofoliu. 
Având în vedere patrimoniul neclar al societăţilor comerciale de turism şi 
implicit capitalul social al acestora, pachetele de acţiuni deţinute în 
numele statului de Ministerul Turismului nu pot fi oferite la vânzare decât 
după clarificarea situaţiilor patrimoniale.  
În anul 2009, au fost oferite la vânzare pachetele de acţiuni suplimentare 
reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de 
atestare a dreptului de proprietate, deţinute la S.C. Valahia S.A. 
Târgovişte, Jud. Dâmboviţa - 8,73% şi S.C. Euroturism S.R.L. Sălişte, Jud. 
Sibiu – 36,12%,  procedura de privatizare fiind în curs de desfăşurare. Astfel, 
au fost elaborate Notele de vânzare de acţiuni care au fost supuse analizei 
şi avizării Comitetului pentru Privatizare şi aprobării de către Ministrul 
Turismului şi au fost elaborate Fişa de prezentare, respectiv, Dosarul de 
prezentare, care urmează să fie supuse analizei şi avizării Comitetului 
pentru Privatizare şi aprobării de către Ministrul Turismului.  
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VI.4. Direcţia Control şi Autorizare pentru Turism 
 
Cap. l Obiectivele acţiunilor de control 
 
Principalele obiective ale acţiunilor de control au fost: 
• respectarea prevederilor H.G. nr.709/2009 privind clasificarea structurilor 
de primire turistice, cu completările şi modificările ulterioare şi a 
O.M.I.M.M.C.T.P.L nr.636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind clasificarea structurilor de primire turistice; 
• respectarea prevederilor H.G. nr.237/2001 pentru aprobarea Normelor cu 
privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire 
turistice; 
• respectarea prevederilor H.G. nr.238/2001 privind condiţiile de acordare a 
licenţei şi brevetului de turism şi ale O.M.T. nr.170/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea 
licenţelor şi brevetelor de turism; 
• respectarea prevederilor O.G. nr.107/1999, republicată privind activitatea 
de comercializare a pachetelor de servicii turistice şi ale O.M.T. 
nr.516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice; 
• respectarea prevederilor O.M.T. nr.235/2001 privind asigurarea  turiştilor 
în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism; 
• respectarea prevederilor H.G. nr. 263/2001, republicată privind 
amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de 
schi pentru agrement şi a O.M.T. nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor 
privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi 
traseelor de schi pentru agrement; 
 
Cap. II  Date sintetice ale acţiunilor de control 
 
2.1.  Verificările în teritoriu au cuprins un număr de 35 judeţe (Arad, 
Argeş, Alba, Bacău, Bihor, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj, Constanţa, Covasna, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, 
Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, 
Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea). 
 
2.2.  În perioada analizată s-au verificat un număr de 4.116  unităţi, din 
care: 
 - 1.938  cu funcţiuni de cazare; 
 - 1.305  cu funcţiuni de alimentaţie; 
 - 849  de agenţii de turism; 
 - 14  pârtii de schi; 
 - 8  plaje; 
 - 2  cu funcţiuni de agrement nautic. 
Direcţia Generală Control, Autorizare, Privatizare a primit un număr de 165 
sesizări din care  circa 75% pe linia verde. Ca urmare a deficienţelor 
constatate au fost aplicate un număr de 304  amenzi contravenţionale în 
sumă totală de 742.500 lei, s-au retras/suspendat un număr de  29 certificate 
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de clasificare şi 23 licenţe de turism, s-au declasificat 20 unităţi şi s-au 
acordat  805 avertismente. 
 
Alte acţiuni de control 
Ca urmare a protocoalelor existente, personalul Direcţiei Generale Control 
Autorizare Privatizare a efectuat controale tematice şi sesizări împreună cu 
reprezentanţii  Gărzii de Mediu şi A.N.S.V.S.A.  
 
Cap. III    Principalele deficienţe constatate 
 
3.1. Autorizarea, calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate de structurile 
de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie: 
• funcţionarea fără deţinerea certificatului de clasificare sau cu certificatul 
de clasificare expirat, încălcându-se prevederile H.G. nr.709/2009  privind 
clasificarea structurilor de primire turistice; 
• nerespectarea criteriilor obligatorii de clasificare precizate în H.G. 
nr.709/2009  privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a O.M.I.M.M.C.T.P.L nr.636/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de 
primire turistice; 
• neafişarea numerelor de telefon utile turiştilor, prin nerespectarea 
prevederilor H.G. nr.709/2009 privind clasificarea structurilor de primire 
turistice; 
• neîntocmirea fişelor de anunţare a sosirii/plecării turiştilor conform 
prevederilor H.G. nr. 237/2001; 
 
3.2.  Aspecte edilitar – gospodăreşti: 
• plaje neîntreţinute corespunzător, cu alge, resturi menajere şi ambalaje, 
mucuri de ţigări, etc.; 
• lucrări de construcţii şi modernizare care se execută în zone cu circulaţie 
turistică intensă şi în vecinătatea unor unităţi de cazare şi alimentaţie 
publică, la care nu au fost  luate măsuri corespunzătoare de organizare de 
şantier,  producându-se o poluare accentuată  cu praf şi nisip, precum şi 
poluare sonoră urmare a funcţionării unor utilaje specifice;   
• căile de acces către structurile de primire turistică şi trotuarele erau 
degradate, prezentând denivelări, fisuri, gropi în toate staţiunile; 
 
3.3. Legalitatea funcţionării şi calitatea comercializării pachetelor de 
servicii turistice de către agenţiile de turism: 
• licenţa de turism expirată, prin încălcarea art.6 din H.G. nr.238/2001 
privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism; 
• funcţionarea agenţiei în alte spaţii decât cele licenţiate; 
• lipsa poliţei de asigurare/poliţă de asigurare expirată,  încălcându-se 
O.M.T nr.235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau 
falimentului agenţiei de turism; 
• neafişarea numerelor de telefon de la Ministerul Turismului şi A.N.P.C. – 
telefoane utile turiştilor, încălcându-se O.M.T nr.170/2001, anexa 1 la 
normele metodologice, pct.16 şi anexa nr.5; 
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• neafişarea licenţei şi brevetului de turism, încălcându-se art.4 din H.G. 
nr.238/2001; 
• nerespectarea contractului-cadru, prin încălcarea prevederilor O.M.T. nr. 
516/2005; 
• informarea incorectă, prin materiale publicitare, a turiştilor, încălcându-
se art.6 şi art.7 din O.G. nr.107/1999, republicată; 
• lipsa contractului cadru de comercializare a produselor turistice existente. 
 
3.4. Legalitatea funcţionării plajelor şi a agrementului nautic: 
• întârzierea cu care au fost alocate fondurile necesare înfiinţării serviciilor 
de salvare nautică-salvamar şi de prim ajutor;  
• puncte Salvamar şi posturi de prim-ajutor insuficiente în toate staţiunile; 
• lipsa unui număr corespunzător de  posturi de prim ajutor şi a personalului 
de specialitate (multe posturi găsite închise); 
• închirierea de către Direcţia Apele Române Dobrogea-Litoral a unor 
sectoare de plajă lipsite de utilităţile necesare exploatării plajelor în 
condiţiile de legalitate prevăzute de O.U.G. nr. 19/2006  
• lipsa semnalizării pentru turişti a condiţiilor meteo de îmbăiere; 
• exploatarea turistică a plajelor de către operatori netitulari ai 
contractelor de închiriere, în baza unor „contracte de asociere” cu 
operatorii titulari şi desfăşurarea activităţilor de agrement nautic fără 
deţinerea certificatului de autorizare turistică; 
• necunoaşterea prevederilor legale sau ignorarea acestora de către unii 
agenţi economici, în special operatori de plajă şi titulari ai zonelor de 
agrement nautic.  
 
3.5. Activitatea de salvare acvatică Salvamar 
• verificarea cunoştinţelor teoretice, tehnice şi practice ale salvamarilor de 
pe Litoralul Românesc: 
- Din dispoziţia conducerii ministerului, în perioada 03-28.08.2009 o echipă 
din cadrul Direcţiei Generale Control, Autorizare, Privatizare, a participat la 
evaluarea salvamarilor de pe Litoralul Românesc şi la organizarea 
concursului naţional, Cupa “Bogdan Ciubotariu” ediţia 2009, pentru 
desemnarea celor mai bune echipe de salvare acvatică salvamar; 
- In acest sens, Ministerul Turismului s-a adresat Consiliului Judeţean 
Constanţa şi Ministerului Sănătăţii în vederea sprijinirii acestei acţiuni din 
punct de vedere logistic şi prin desemnarea unor persoane de specialitate 
care să organizeze această evaluare împreună cu reprezentanţii Ministerului 
Turismului; 
- Urmare discuţiilor purtate cu preşedintele consiliului Judeţean Constanţa, 
domnul Nicuşor Constantinescu şi cu subsecretarul de stat din cadrul 
Ministerului Sănătăţii, domnul Raed Arafat, cu privire la organizarea acestei 
acţiuni, preşedintele  Consiliului Judeţean Constanţa a emis Dispoziţia 
nr.284/2009  privind constituirea Comisiei de evaluare a cunoştinţelor 
tehnice şi practice a persoanelor ce intră în componenţa echipelor salvamar 
de pe litoralul românesc;  
- Principalele atribuţii ale comisiei au fost: 
1.organizarea concursului prin stabilirea condiţiilor de participare, 
tematică, baremuri, juriu; 
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2. evaluarea cunoştinţelor tehnice şi practice a persoanelor ce intră în 
componenţa echipelor salvamar de pe litoralul românesc;  
3. verificarea activităţii echipelor salvamar de pe litoralul românesc. 
   
 Această acţiune a fost în atenţia mass-media care a prezentat în mod 
pozitiv atât în presa locala cât şi pe posturi de televiziune aspecte legate de 
activitatea comisiei, a modului de evaluare şi de desfăşurare a activităţii 
salvamarilor. 
  
 3.6. Turismul la negru 
• Un fenomen deja cunoscut este şi faptul că unele persoane fizice 
neautorizate care deţin imobile în staţiunile turistice le exploatează în 
regim turistic fără a se supune legislaţiei specifice. Din discuţiile purtate cu 
reprezentanţi ai unor instituţii publice privind acest aspect, (poliţie, garda 
financiară, etc.) se constată că lucrurile sunt neclare, nedându-se o soluţie 
competentă în privinţa rezolvării acestei situaţii. 
• Prevalându-se de existenţa unor contracte civile în baza cărora se achită o 
taxa forfetară organelor fiscale, persoanele respective închiriază în regim 
hotelier camerele, nedeţinând certificate de clasificare şi nici autorizaţii de 
la instituţiile abilitate. 
• În această perioadă, la propunerea Direcţiei Generale Control, Autorizare, 
Privatizare a fost achiziţionat un număr de 10000 exemplare de fly-ere 
privind turismul la negru, care au fost distribuite reprezentanţilor zonali ai 
Direcţiei Generale Control Autorizare Privatizare, primăriilor pe raza 
teritorial administrativă unde se află staţiuni turistice, secţiilor de poliţie pe 
a căror rază de acţiune se află staţiuni turistice, care convin să colaboreze 
pentru eradicarea acestui fenomen.  
• Urmare verificărilor efectuate în anumite staţiuni şi discuţiilor purtate cu 
reprezentanţii administraţiilor publice locale care le administrează, fly-
erele au fost primite foarte bine, fiind expuse şi la avizierul primăriilor 
împreună cu autocolantul “tel-verde” privind telefoanele cu apelare 
gratuită şi permanentă, puse la dispoziţia turiştilor în vederea transmiterii  
nemulţumirilor acestora cu care se confruntă în concedii, vacanţe  sau 
călătorii, referitor la calitatea serviciilor de care au beneficiat sau nu. 
• În acest sens conducerile anumitor administraţii publice locale au 
mediatizat această campanie de eradicare a turismului la negru în presa 
scrisă şi audio locală şi chiar au stabilit întâlniri cu reprezentanţii 
instituţiilor publice centrale sau locale, cu agenţii economici care practicau 
activitate de turism legală sau nelegală pentru aducerea la cunoştinţă a 
prevederilor legale privind efectuarea acestei activităţi. 
• Referitor la acţiunile orientate spre combaterea turismului la negru 
menţionăm câteva aspecte reieşite din verificările întreprinse, aspectecare, 
în general, ne-au fost semnalate şi la controalele anterioare şi anume: 
 
 Greutăţile deosebite întâmpinate la obţinerea avizelor necesare 

clasificării, cu precădere al celui de mediu şi în mod special al celui PSI care 
este şi foarte costisitor. 
 Lipsa de informare cu privire la necesitatea clasificării.  
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 Lipsa de informare cu privire la avantajele şi facilităţile oferite de 
obţinerea certificatului de clasificare. 

 
Rezultate  obţinute pe parcursul anului 2009 
În perioada 05 ianuarie – 31 decembrie 2009 Serviciul de Autorizare şi 
Reprezentanţe Teritoriale şi Serviciul Privatizare din cadrul Direcţiei 
Generale  Control, Autorizare, Privatizare, a emis următoarele autorizaţii: 
• Certificate de clasificare;  
• Licenţe de turism (din care 830 vizări şi 380 licenţe noi);  
• Brevete de turism; 

• Atestate ghid de turism;   
• Avize privind construcţiile din domeniul turismului şi planurile de urbanism 
din staţiuni turistice; 
• 1 Omologare pârtie schi; 
• 133 Omologare trasee turistice; 
• 6 Autorizaţii plaje; 
• 3 Atestari staţiuni. 
 
 
VI.5. Direcţia de Comunicare 
 
Domenii gestionate 
 Gestionarea imaginii publice a ministerului 
 Administrarea site-ului instituţional; 
 Relaţia cu presa: acreditarea ziariştilor, informarea presei (din oficiu - 

prin comunicate şi informări de presă şi la cerere - prin răspunsurile la 
solicitările de presă), pregătirea şi organizarea conferinţelor şi declaraţiilor 
de presă, pregătirea participării ziariştilor la diferite evenimente organizate 
de minister; 
 Activitatea de relaţii publice şi informare: gestionarea informaţiilor 

publice care se comunic din oficiu; gestionarea solicitărilor de informaţii 
publice şi a petiţiilor adresate ministerului; relaţia directă cu cetăţeanul 
(prin telefon şi la punctul de informare, organizat în cadrul direcţiei); 
 Activitatea de secretariat pentru Consiliul Consultativ al Turismului. 

 
Activităţi derulate pe parcursul anului 2009 
 Gestionarea imaginii publice a ministerului 

În urma înfiinţării ministerului, Direcţia Comunicare a stabilit principalele 
mijloace şi activităţi de comunicare şi a estimat necesarul de resurse umane 
şi materiale aferent acestor activităţi.  
Au fost realizate şi comunicate tuturor compartimentelor de specialitate 
sigla ministerului şi antete utilizabile în comunicarea instituţională în scris. 
Direcţia a asigurat monitorizarea şi analiza modului de reflectare în presă a 
activităţii şi imaginii ministerului şi a declaraţiilor reprezentanţilor 
instituţiei, precum şi informarea cu privire la evenimente/declaraţii care le 
pot influenţa. 
 
 Administrarea site-ului 
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Direcţia a asigurat construirea şi administrarea paginii electronice a 
instituţiei, identificarea informaţiilor publice necesare a fi postate pe site şi 
actualizarea lor permanentă, cu sprijinul celorlalte compartimente. 
În acest scop, direcţia a asigurat inclusiv realizarea unei arhive cu fotografii 
de la ac organizate de minister sau de la evenimente care au avut loc cu 
participarea reprezentanţilor instituţiei. 
 
 Relaţia cu presa 

Direcţia Comunicare a realizat acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie, a 
întocmit şi actualizat baza de date cu jurnalişti acreditaţi şi a asigurat 
informarea permanentă a acestora cu privire la activitatea ministerului, a 
organizat accesul presei la conferinţe şi  declaraţii de presă, precum şi la 
acţiunile publice derulate de minister, a intermediat realizarea de interviuri 
cu reprezentanţii instituţiei, precum şi participarea lor la emisiuni radio-tv. 
În acest scop, au fost elaborate şi transmise către presă: 
• 153 de comunicate şi informaţii de presă; 
• 39 invitaţii  de presă şi anunţuri: dezbateri, conferinţe, întâlniri, vizite de 
lucru; 
• 238 de răspunsuri la solicitările scrise de informaţii publice venite din 
partea jurnaliştilor şi 57 de răspunsuri la solicitări de interviuri, invitaţii la 
emisiuni sau puncte de vedere adresate direct ministrului. 
 
Au fost organizate 12 conferinţe şi declaraţii de presă ale reprezentanţilor 
instituţiei.  
Menţinerea relaţiei cu presa a fost asigurată inclusiv prin comunicarea 
telefonică permanentă, în principal pentru transmiterea informaţiilor de 
interes solicitate, atunci când acestea au fost disponibile pe loc. 
Direcţia a asigurat colaborarea cu Departamentul de Comunicare al 
Guvernului pentru realizarea de punctaje şi comunicate de presă rezultate 
în urma şedinţelor de Guvern. 
 
 Activitatea de relaţii publice şi informare 

Pentru asigurarea accesului la informaţiile publice care se comunică din 
oficiu, direcţia a solicitat compartimentelor de specialitate datele necesare, 
le-a centralizat şi le-a afişat, după caz, la sediu sau pe pagina proprie de 
internet. De asemenea, direcţia a realizat actualizarea permanentă a 
acestor informaţii, în baza noilor date transmise de compartimentele de 
specialitate. 
Pentru informaţiile publice care se comunică la cerere, ministerul a pus la 
dispoziţie o adresă de e-mail şi două linii telefonice. 
În afara solicitărilor de presă, evidenţiate separat, în perioada iunie-
decembrie 2009 au fost înregistrate un număr de 152 solicitări de informaţii 
publice, din care una singură transmisă prin poştă, restul fiind transmise în 
format electronic. Dintre acestea, un număr de 5 solicitări au avut ca obiect 
domenii gestionate de alte instituţii, fiind redirecţionate. Majoritatea 
solicitărilor (142) au fost adresate de persoane fizice, principalele teme de 
interes fiind: 
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DOMENIU NR. SOLICITĂRI 

utilizarea banilor publici(contracte, investiţii, 
cheltuieli etc)             

6 

 modul de îndeplinire a atribuţiilor   institutiei publice  120 
 acte normative, reglementări 7 

 
În ceea ce priveşte informaţiile solicitate telefonic, acestea au fost 
comunicate în măsura în care erau disponibile pe loc, în caz contrar 
solicitantul fiind îndrumat să depună o cerere în scris. 
 
 Secretariat CCT 

Direcţia Comunicare a organizat 6 şedinţe ale CCT în cursul anului 2009, 
asigurând: 
- elaborarea şi difuzarea proiectului Ordinei de zi; 
- convocarea membrilor CCT, a invitaţilor şi, după caz, a presei; 
- organizarea logistică a reuniunii; 
- redactarea şi transmiterea procesului verbal al reuniunii CCT şi, după caz, 
a comunicatului de presă de la finalul şedinţei; 
- organizarea declaraţiilor/conferinţelor de presă de la finalul şedinţei CCT. 
 
De asemenea, direcţia a colaborat cu direcţiile iniţiatoare şi cu alte 
instituţii în vederea organizării şi mediatizării de acţiuni publice 
(conferinţe, seminarii, evenimente, târguri de turism etc), dintre care 
amintim: 
• 19-22.02 - Bursa de Turism (Milano, Italia); 
• 9-10.02 - seminarul "Turismul montan între urgenţe şi dezvoltare durabilă" 
(Buşteni); 
• 19-23 Martie - Târgul de Turism al României, ediţia XXI (Bucureşti, 
ROMEXPO); 
• 9.03 - Bursa Internaţională pentru Turism (ITB Berlin, Germania); 
• 28.03 - întâlnire cu hotelieri şi cu reprezentanţi ai Administraţiei Publice 
Locale în staţiunea Mamaia; 
• 17-20.04 – Lumină la malul mării (Mamaia); 
• 23.04 - Conferinţa Internaţională de Turism „Bucegi - investiţie în viitor" 
(Moroieni, jud. Dâmboviţa); 
• 1-2.05 – evenimente organizate pe litoral;  
• 5-7.06 - lansarea campaniei de promovare internaţională a României la 
Paris; 
• 16.07 - conferinţa " Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în 
România"; 
• 17.07 - conferinţa internaţională "Elaborarea Strategiei de dezvoltare a 
turismului balnear în România" (Palatul Snagov); 
• 23.07 - conferinţei Mediafax Talks about Romanian Tourism (Bucureşti ); 
• 15.09 - Bursa de Turism ”Litoral Mangalia"; 
• 18.09 - Târgul de Turism ”Bursa Litoral – Delta Dunării” (Constanţa); 
• 21–24.10 - Târgul de Turism al României - edi�ia de toamnă (complexul 
expozitional Romexpo). 
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VI.6. Direcţia Generală Marketing pentru Turism 
 
Obiective pentru anul 2009  
Obiectivele generale: 

 Poziţionarea României drept o destinaţie turistică care oferă atracţii 
turistice şi experienţe de călătorie unice, o destinaţie cu oamenii primitori 
şi cu servicii comparabile cu cele oferite în ţările din Europa de Vest;  
 Stimularea interesului turiştilor potenţiali din străinatate de a vizita 

România, de a-şi petrece vacanţele în una sau mai multe din numeroasele 
zone turistice din ţară;  
 Promovarea produselor turistice care pot să atragă noi segmente de 

piaţă şi/ sau care să determine prelungirea duratei vizitei/ vacanţei în 
România şi implicit creşterea încasărilor din activitatea de turism.  

Obiectivele specifice: 

 Creşterea circulaţiei turistice din Europa de Vest şi din America de Nord 
într-un ritm mediu anual de 5% ; 
 Reducerea sezonalităţii prin stimularea interesului turiştilor români 

pentru petrecerea sfârşitului de săptămână sau a vacanţelor scurte - în 
sezoanele de primăvară şi de toamnă - în zone turistice din ţară ; 
 Obţinerea unei balanţe excedentare a plăţilor pentru turism şi călătorii 

ale României.  Creşterea încasărilor din turismul internaţional într-un ritm 
mediu anual de 3%, pentru următorii 3 ani ; 
 Creşterea cu 10%, până în anul 2010, a gradului de ocupare a facilităţilor 

de cazare din staţiunile de odihnă şi de tratament din Romania;  
 Crearea unei atitudini pozitive - în rândul mass-media şi implicit a 

publicului român - în legatură cu turiştii şi cu activitatea de turism, prin 
campanii educaţionale; 
 Familiarizarea turiştilor potenţiali din principalele pieţe turistice din Asia 

de Sud-Est cu atracţiile turistice din România şi dezvoltarea interesului 
acestora pentru vizitarea României. 

In acest scop, au fost desfăşurate acţiuni de comunicare integrată de 
marketing, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă, prin participarea 
la târguri naţionale şi internaţionale de turism, desfăşurarea de acţiuni de 
publicitate, organizarea de evenimente pentru promovarea ofertei turistice 
pe plan intern şi extern, activităţi specifice reprezentanţelor de promovare 
şi informare turistică din ţară şi străinătate. 

In cadrul Programul de marketing şi promovare a turismului în anul 2009 au 
fost desfăşurate următoarele activităţi de promovare: 
1. participarea la peste 60 manifestări expoziţionale de turism în ţară şi 
străinătate (Austria, Belgia, Canada, China, EAU, Finlanda, Franţa, Israel, 
Germania, Italia, Luxembourg, Japonia, Marea Britanie, Republica Moldova, 
Rusia, Spania, SUA, Suedia, Ungaria) şi 4 manifestări expoziţionale 
naţionale. Astfel ţara nostră  a fost co-organizator la târgul de la Stuttgart, 
la Târgul culinar de la Strasbourg, la Târgul de Turism de la Bucureşti şi 
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invitat de onoare la târgul de turism din Cipru. La Târgul de la Berlin, cel 
mai mare târg de turism din lume, standul României, organizat de Ministerul 
Turismului a ocupat locul al doilea. Pentru prima oară, România a fost 
prezentă la Târgul de turism din Dubai, cel mai mare de pe piaţa arabă. 
2. acţiuni de publicitate pe piaţa internaţională inclusiv outdoor în 
Austria, Germania, SUA, Belgia/Olanda, Israel, Rusia, Suedia, Ungaria, 
Japonia, Franţa, Italia; 
3.comarketing – inserţii în cataloagele touroperatorilor străini care operează 
Romania (Dertur, ITS, TUI, Sofrone Messersmidth); 
4. inserţii în publicaţii de specialitate: Figaroscope (Franţa); 
5.organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei 
turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca 
destinaţie turistică, în ţară şi străinătate: astfel cele mai importante fiind 
cele organizate în  România (De Paşte în Bucovina, Lumina La Malul Mării, 
Roads of Dialogue – Silk Road Project) şi Franţa (Land of Choice),  etc.;  

Evenimentele organizate în România au avut drept obiectiv 
încurajarea consumului de turism intern, scop în care Ministerul Turismului 
a avut două campanii de promovare a Litoralului şi Bucovinei ca destinaţii 
pentru petrecerea vacanţelor de Paşte şi de 1 Mai, campanii în urma cărora 
s-au înregistrat un număr aproximativ de 25.000 de turişti şi o valoare de 
circa 8 milioane Euro a încasărilor în perioada sărbătorilor pascale în cele 
două destinaţii (conform datelor furnizate de ANAT), respectiv un număr de 
aproximativ 100.000 de turişti de 1 Mai (conform datelor furnizate de 
Poliţie). 

În Franţa a fost organizată cu  ocazia turneului Roland Garros, 
campania de promovare internaţională a României, "Romania-Land of 
choice", cu un eveniment organizat la Paris şi printr-o campanie de 
promovare out-door pe Champs Elysee. Pe durata desfăşurării turneului de 
la Roland Garros, Eurosport a difuzat gratuit 309 bill-board-uri de promovare 
a României ca destinaţie turistică. Pentru creaţia şi producţia de produse 
publicitare pentru promovare externă, produse în care apar cei trei mari 
sportivi români, Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi s-au asigurat 
cu titlu gratuit prin încheierea unui parteneriat între Ministerul Turismului 
cu BRD - Group Societe Generale. 

S-au mai organizat de evenimente precum Food Culture la 
Strassbourg, concertul de gală cu ocazia Zilelor Română Belgiene la 
Bruxelles, sau cele cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Chişinău, 
Varşovia şi Madrid.  
1.campanie outdoor pe parcursul campionatului internaţional World Series 
by Renault pe monospostul pilotului Mihai Marinescu; 
2.activităţi de promovare prin intermediul companiilor aeriene care 
operează zboruri spre România (Ryanair); 
3.vizite jurnalişti – cca 35 de acţiuni în cadrul carora au efectuat vizite de 
documentare în ţară, din SUA, Rusia, Marea Britanie, Italia, Israel, EUA, 
Germania, Ucraina, etc ; 
4.campanie de publicitate pentru promovarea turismului intern; 
5.campanie de publicitate pentru promovarea turismului internaţional pe 
canalul pan-european de sport cu cea mai mare audienţă, Eurosport, şi pe 
canalul de ştiri internaţional cu cea mai mare audienţă, CNN. 
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6.creaţia spoturilor publicitare pentru sezonul de iarnă  “Iarnă în România”  
şi “Crăciun în Maramureş ”. 
Lista completă a acestora împreună cu sumele cheltuite sunt prezentate în 
Anexa1. 

În comparaţie cu anii trecuţi s-a acordat o atenţie specială promovării 
interne a turismului românesc. Numărul de turişti români reprezintă 
aproape 80% din totalul numărului de turişti care îşi petrec vacanţa în 
România.  În ultimele luni ale anului 2009 plecările turistilor români în 
străinătate a scazut cu 14%. Este bine cunoscut faptul că pe pe timp de criza 
oamenii îşi schimbă obiceiurile de vacanţă. Mulţi preferă sejururi mai scurte 
şi mai ieftine. În contextul actual al crizei economice internaţionale s-ar 
putea constitui un avantaj pentru turismul intern. Una dintre căile prin care 
statul se poate implica pentru a face din ţara noastră o destinaţie turistică, 
distinctă şi competitivă pe plan intern este realizarea unei politici de 
promovare. Astfel cu campanie de promovare susţinută, adresată turiştilor 
români, a unor produse turistice româneşti bine echilibrate din punct de 
vedere al pretului si al ofertei,  atât operatorii din domeniul turismului dar 
şi economia românească în ansamblul ei ar avea de câştigat. Din această 
perspectivă s-au realizat evenimentele organizate cu ocazia Sarbatorilor 
Pascale şi de 1 Mai, coproducţia emisiunilor TV şi publicitatea internă. 
În anul 2009, Ministerul Turismului a semnat un acord cu TUI pentru 
revenirea celui mai mare tour-operator din lume pe piaţa românească, 
începând cu anul 2010. La sfârşitul anului trecut, TUI Deutschland GmbH a 
tipărit o broşură specială, dedicată integral României, care este distribuită 
în peste 10.000 de agenţii revânzătoare din Germania. 

Broşura conţine 24 de pagini şi este  editată în 120.000 exemplare. Broşura 
de promovare a României ca destinaţie turistică, cu accent pe litoralul 
românesc, reprezintă primul pas parcurs în colaborarea între Ministerul 
Turismului şi tour-operatorul german TUI, proiect demarat în martie 2009, 
la Targul de Turism de la Berlin, când a avut loc prima discuţie pe tema 
revenirii TUI în Romania. 

Tot din 2010, România va fi prezentă în cataloagele tour-operatorilor 
germani Der Tour GmbH & Co KG, cu un tiraj de 350.000 exemplare, şi ale 
ITS / REWETOURISTIK GmbH, cu un tiraj de 2 milioane de exemplare. 
Cataloagele vor fi disponibile, de asemenea, în cele peste 10.000 agenţii 
revânzătoare ale celor doi operatori. 

În acest fel, se asigură o vizibilitate sporită a ofertei româneşti de turism pe 
piaţa germană şi accesul direct al consumatorilor germani de turism la 
informaţii despre România ca destinaţie turistică. 

Prioritatea strategică a anului 2009 a fost demararea construcţiei brand-ului 
turistic al României. În acest sens s-a finalizat procedura pentru selectarea 
companiei care va construi brandul turistic al României şi s-a încheiat 
contractul ce are ca  termen aprilie 2010. 

Brandul turistic al României va fi realizat de asocierea THR - Asesores 
en Turismo, Hoteleria y Recreacion SA - Taylor Nelson Sofres SA, asociere 
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desemnată câştigătoare la licitaţia organizată în acest scop de Ministerul 
Turismului. 
Brandul turistic al României va fi realizat până cel târziu în luna aprilie a 
anului viitor şi presupune: elaborarea de studii pentru stabilirea imaginii 
curente a ţării noastre pe pieţele sursă de turism; determinarea avantajelor 
competitive ale României comparativ cu alte destinaţii; identificarea celei 
mai bune poziţionări a României ca destinaţie turistică; conceptualizarea, 
crearea şi proiectarea identităţii vizuale a brandului, liniile directoare 
pentru implementare şi pentru strategia de comunicare. 
Suma pe care o va plăti Ministerul Turismului pentru aceste servicii este de 
894.970 de euro, bani alocaţi României în acest scop de către Uniunea 
Europeană, prin Programul Operaţional Regional - Domeniul Major de 
Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii, 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică". 
THR este una din cele mai prestigioase companii specializate în branding 
turistic şi marketingul destinaţiilor, cu experienţă în dezvoltarea unor 
brandurile turistice naţionale pentru Spania, Croaţia, Argentina, etc, 
precum şi brandurile turistice supranaţionale pentru America Centrală, 
Europa, Amazonia, etc. 
În anul 2009 România a primit, în premieră mondială, premiul "Mărul de Aur" 
pentru trei destinaţii turistice: Mărginimea Sibiului, Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării şi o companie românească de transport aerian. 

Acest premiu pentru excelenţă este atribuit anual de FIJET unei atracţii, 
destinaţii turistice sau unei persoane şi reprezintă o recunoaştere a 
eforturilor deosebite la promovarea turismului şi creşterea nivelului acestei 
industrii. FIJET este cea mai veche şi cea mai importantă asociaţie 
profesională ce reuneşte scriitori şi de jurnalişti de turism din lume. 
Organizaţia a fost înfiinţată la Paris, în anul 1954, din iniţiativa asociaţiilor 
naţionale din Franţa şi Belgia. În prezent are peste 800 de membri, din 
peste 40 de ţări de pe cinci continente. 

România a mai primit o asemenea distincţie în urmă cu 34 de ani, aceasta 
revenind atunci Mânăstirilor din Bucovina, înscrise în Patrimoniul UNESCO. 
Trofeul este expus în incinta muzeului Mănăstirii Moldoviţa. 

Înfiinţat în 1970, Premiul FIJET „Pomme d'Or" ("Golden Apple") a fost 
decernat unui număr de 41 de destinaţii, zone, locuri ori personalităţi ale 
turismului. 

În ce priveşte activitatea de relaţii internaţionale, România este, începând 
din 2009, membru al Consiliului Executiv al Organizaţiei Mondiale a 
Turismului, urmare a votului acordat în Adunarea Generală a OMT care s-a 
desfăşurat la Astana, în Republica Kazakhstan. Ministerul Turismului a depus 
candidatura României pentru statutul de membru al Consiliului Executiv al 
OMT la începutul anului 2009. 

Consiliul Executiv este structura de conducere a OMT, care coordonează 
activitatea acesteia în intervalul dintre adunările generale. 

Calitatea de membru al Consiliului Executiv al Organizaţiei Mondiale a 
Turismului (OMT) reprezintă o recunoaştere a contribuţiei României în 
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activitatea organizaţiei la nivel internaţional şi permite ţării noastre să 
participe la deciziile OMT legate de promovarea şi dezvoltarea turismului, 
stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, asigurarea de 
programe pentru protecţia mediului înconjurător şi a patrimoniului cultural. 

OMT, agenţie specializată a Naţiunilor Unite, constituie cel mai important 
organism internaţional în domeniul călătoriilor şi al turismului. Organizaţia 
îşi are originile în anul 1925, când a luat fiinţă, la Haga, Uniunea 
Organizaţiilor Oficiale de Publicitate Turistică, iar actuala denumire datează 
din 1975. 

În prezent, OMT numără 154 de state membre cu drepturi depline, 7 membri 
asociaţi şi peste 350 de membri afiliaţi. România este stat membru fondator 
al OMT, din 1975, cu drepturi depline. 

În anul 2009 Ministerul Turismului  a organizat Reuniunea Miniştrilor de 
Turism ai statelor membre ale Iniţiativei Central Europene, ce a avut drept 
obiectiv dezvoltarea parteneriatelor în domeniul turismului şi  a fost 
structurată pe trei teme de discuţie: ICE la 20 de ani de activitate - 
impactul asupra turismului din Europa Centrală, turismul fără frontiere şi 
turismul în perioada de criză. Înfiinţată în noiembrie 1989, Iniţiativa Central 
Europeană reuneşte, în prezent un număr de 18 state membre şi este primul 
forum de cooperare regională multilaterală al Europei Centrale şi de Est. 
Iniţiativa susţine cea mai importantă platformă de cooperare politică, 
economică, ştiinţifică şi culturală din zonă. Printre domeniile de activitate 
ale ICE se regăseşte şi dezvoltarea, cooperarea în turism. România este stat 
membru ICE din 1996. Reuniunea Miniştrilor de Turism a avut  loc la 
Bucureşti în contextul în care România a exercitat  preşedinţia I CE. În 
această calitate, ţara noastră a fost gazda unei serii de evenimente şi 
reuniuni de cooperare şi dezvoltare inter-regională, în coordonarea 
Ministerului Afacerilor Externe. 
 
De asemenea,  Ministerul Turismului a mai organizat o serie de evenimente 
precum Conferinţa privind navigaţia turistică pe Dunăre (ediţia a XIII-a) şi 
Conferinţa privind Ciclismul şi drumeţiile de-a lungul Dunării (ediţia a III-a). 
 
Sub impactul crizei economice mondiale, sosirile vizitatorilor străini în 
România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în anul 2009 de 
7575,3 mii, în scădere cu 14,5% faţă de anul 2008. Majoritatea vizitatorilor 
străini provine din ţări situate în Europa (95,1%). Din statele Uniunii 
Europene s-au înregistrat 63,4% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în 
România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au 
înregistrat din Ungaria (38,3%), Bulgaria (18,3%), Germania (9,2%) şi Italia 
(7,8%). 
 

 
 


