RAPORTUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR AFERENT ANULUI 2007

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL), în calitatea sa de organ
de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează strategii politice,
programe şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, respectiv:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dezvoltare regională,
cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională,
lucrări publice, locuinţe şi construcţii,
strategii şi politici pentru coeziune teritorială,
dezvoltarea teritorială,
asigurarea cadrului necesar pentru funcţionarea instituţiei, prin intermediul
direcţiilor suport.

În aceste domenii, MDLPL gestionează 48 de programe finanţate din fonduri europene şi
naţionale: Programul operational regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare
teritorială europeană, programe PHARE Coeziune economică şi socială, programe PHARE
cooperare transfrontalieră şi programe finanţate în totalitate din bugetul de stat
destinate dezvoltării şi coeziunii teritoriale, construirii de locuinţe, reabilitării blocurilor
de locuinţe, dezvoltării infrastructurii rurale, activităţilor social-culturale şi sportive şi
consolidării clădirilor cu risc seismic.

I.

DEZVOLTARE REGIONALĂ

Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin MDLPL
în domeniul dezvoltării regionale:
I.1 Direcţia Generală de Dezvoltare Regională Fonduri
PHARE
I.1.a. Direcţia Contractare
I.1.b. Direcţia Implementare Proiecte
I.1.c. Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe
I.1.d. Direcţia Verificare Conformitate Programe
I.1.e. Direcţia Asistenţă Tehnică
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.3 Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Program

I.1 Direcţia Generală de Dezvoltare Regională Fonduri PHARE
I.1.a. Direcţia Contractare
I. PROGRAMUL PHARE CES 2005
A. Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea proiectelor în
domeniul protecţiei mediului
Bugetul alocat: 3,2 MEuro, din care 2,4 MEuro din fonduri Phare şi 0,8 milioane EURO cofinanţare de la bugetul de stat.
Activităţi desfăşurate:
• lansarea Schemei de granturi (dec. 2006)
• asigurarea de asistenţă pentru Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi pentru alte
instituţii implicate în pregătirea, evaluarea şi implementarea Schemei de granturi permanent
• aprobarea rapoartelor de evaluare elaborate de ADR – uri în cadrul sesiunilor de
evaluare din perioada aprilie – septembrie 2007 (oct. 2007)
• contractare (octombrie – noiembrie 2007)
Rezultate: 102 contracte de finanţare încheiate, în valoare totală de 3,193 Euro. (30
nov. 2007), contractat 99.79%.
B. Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în
sectoarele prioritare de mediu
Bugetul alocat: 51,41MEuro, din care 38,561 MEuro din fonduri Phare şi 12,853 MEuro cofinanţare de la bugetul de stat.
Activităţi desfăşurate:
• lansarea Schemei de investiţii (dec. 2006)
• asigurarea de asistenţă pentru Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi pentru alte
instituţii implicate în pregătirea, evaluarea şi implementarea Schemei de investiţii permanent
• aprobarea rapoartelor de evaluare elaborate de ADR uri urmare a sesiunilor de evaluare
din perioada iunie -septembrie 2007 (oct. 2007)
• contractare (octombrie – noiembrie 2007)
Rezultate: 71 contracte în valoare totală de 51,13 MEuro, din care 37 contracte în
valoare totală de 27,91 MEuro au fost încheiate datorită suplimentării alocării financiare
iniţiale (30 noiembrie 2007), contractat 100%.
C. Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar
Bugetul alocat: 0,778 MEuro, din care 0,584 MEuro din fonduri Phare şi 0,194 MEuro
Activităţi desfăşurate:
• asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi
implementarea Schemei de investiţii - permanent
• au fost depuse un număr de 17 proiecte la termenul limită de depunere a cererilor de
finanţare (17 septembrie 2007)
• evaluarea cererilor de finanţare ( septembrie – octombrie 2007)
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• aprobarea raportului de evaluare (26 octombrie 2007)
• contractare (octombrie – noiembrie 2007)
Rezultate: au fost semnate un număr de 13 contracte în valoare totală de 0,77 MEuro
(30 noiembrie 2007), contractat 100%
D. Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii
Bugetul alocat: 22,67 MEuro, din care 17 MEuro Phare şi 5,67 MEuro cofinanţare de la
bugetul de stat.
Activităţi desfăşurate:
• depunerea cererilor de finanţare (31 ianuarie 2007)
• evaluarea cererilor de finanţare (februarie – martie 2007)
• aprobarea raportului de evaluare (aprilie 2007)
• contractare (mai-iunie 2007)
Rezultate: au fost semnate un număr de 14 contracte în valoare totală de 22,.076
MEuro, din care: 16,55 MEuro fonduri Phare. (12 contracte au fost încheiate cu Consiliile
Judeţene şi 2 contracte cu Direcţiile de Apă - mai 2007), contractat 98%.
E. Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM în
domeniul gestionării deşeurilor
Bugetul alocat: 1,47 MEuro, din care 1,102 MEURO din fonduri Phare şi 0,367 MEURO
cofinanţare de la bugetul de stat.
Activităţi desfăşurate:
• asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi
implementarea Schemei de investiţii - permanent
• lansarea Schemei de finanţare (2 iulie 2007)
• aprobarea rapoartelor de evaluare realizate de fiecare ADR
• contractare (noiembrie 2007)
Rezultate: s-au încheiat 8 contracte de grant, în valoare totală de 1,079 MEuro, (0,81
MEuro din fonduri Phare şi 0,27 MEuro contribuţie de la bugetul de stat) (30 noiembrie
2007), contractat 75%
F. Achiziţia de echipamente IT destinate operării SMIS pentru Programul
Operaţional Regional şi INTERREG/ Programele de vecinătate
Buget alocat: 1 MEuro din care 0,75 MEuro fonduri PHARE şi 0,25 MEuro Fondul Naţional
Activităţi desfăşurate:
• asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi
implementarea Schemei de investiţii - permanent
• lansare licitaţie: 30.06.2007
• clarificări pe dosarul de licitaţie acordate solicitanţilor
• depunere oferte: 24.08.2007
• contestaţie care suspendă procedura: 22.08.2007
• reluarea procedurii: 28.09.2007
• data limită de depunere: 05.10.2007
• comunicare rezultat procedură: 16.11.2007
• punct de vedere CNSC la contestaţia depusa de S.C. Intrarom SA: 22.11.2007
• reluare procedura de atribuire: 1.02.2008
Rezultate: 1 contract încheiat: 11.02.2008, contractat 100%
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G. Furnizarea de echipament de bază pentru dotarea laboratoarelor şi atelierelor
şcolare din 150 şcoli
Buget alocat: 22.016 MEuro din care 16.512 MEuro PHARE şi 5.504 MEuro Fondul Naţional
Activităţi desfăşurate:
• elaborare documentaţie de atribuire: mai - iunie 2007
• lansare licitaţie: 06.06.2007
• clarificări pe dosarul de licitaţie, acordate solicitanţilor pana la termen limită de
depunere: 10.08.2007
• evaluare oferte: august – noiembrie 2007
• contractare: noiembrie 2007 – ianuarie 2008
Rezultate: 11 contracte încheiate: 15.01.2008, contractat 100%
H. Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de servicii de consultanţă
în afaceri
Bugetul alocat: 1,092 MEuro, din care 0,819 MEuro din fonduri Phare si 0,273 MEuro
cofinanţare de la Bugetul de Stat.
Activităţi desfăşurate:
asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi
implementarea Schemei de granturi - permanent
lansarea schemei de granturi (6 iulie 2007)
clarificari acordate de DC pana la termenul limită de depunere a cererilor de ofertă (31
iulie 2007)
aprobarea rapoartelor de evaluare elaborate de ADR uri urmare a sesiunilor de evaluare din
perioada iunie -septembrie 2007 (oct. 2007)
contractare
Rezultate: au fost încheiate un număr de 56 de contracte în valoare de 1,038 MEURO
din care 0,78 MEURO reprezentând partea Phare. (30 noiembrie 2007), contractat 96%

II. PROGRAMUL PHARE CES 2006
A. Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar
Bugetul alocat : 0,8 MEuro, din care 0,6 MEuro din fonduri Phare şi 0,2 MEuro de la
bugetul de stat.
Activităţi desfăşurate:
• asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi
implementarea Schemei de grant - permanent
• au fost depuse un număr de 18 proiecte la termenul limită de depunere a cererilor
de finanţare (15 octombrie 2007)
• începerea evaluării cererilor de finanţare (16 octombrie 2007)
• aprobarea raportului de evaluare (14 noiembrie 2007)
• pre-contractare (noiembrie-decembrie 2007)
B. Schema de granturi pentru IMM-uri in vederea alinierii la acquis-ul comunitar
Buget alocat: 10,2 MEURO din Phare 2006 (7,65 MEURO Phare si 2,55 MEURO cofinanţare
din partea Guvernului României)
Activităţi desfăşurate:
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elaborare documentaţie şi negociere cu BERD - permanent
C. “Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea/construcţia/achiziţia (leasing-ul)
/închirierea de sedii”
Buget alocat: 3 MEuro,
Activităţi desfăşurate:
• elaborarea documentaţiei de atribuire (1aprilie – 1 iunie 2007).
• consultarea direcţiilor implicate din minister (1 iunie – 15 august 2007)
• consultarea beneficiarilor - permanent
• solicitare suplimentare buget alocat, prin modificarea Fişei PHARE 2006 (de la
3.MEuro la 5,5 MEuro) – ian. 2008
D. Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor şi
atelierelor şcolare din 150 de unităţi de învăţământ din sistemul profesional şi
tehnic
Buget alocat: 27 MEuro
Activităţi desfăşurate:
• elaborare documentaţie de atribuire (august – decembrie 2007)
• lansare licitaţie: 22.dec 2007
• termen limită de depunere: 22 febr 2008
E. Echipamente pentru învăţământ la distanţă – TVET
Buget alocat: 3.2 MEuro
Activităţi desfăşurate:
elaborare documentaţie de atribuire (august – octombrie 2007)
lansare licitaţie: 05.11.2007
clarificări acordate pana la termenul limită de depunere a cererilor de ofertă
(11.01.2008)
III. PROGRAMELE PHARE CES 2005 şi CES 2006
A.
Schema
de
microîntreprinderi

microfinanţare

pentru

întreprinderi

nou-înfiinţate

şi

Buget alocat:
• 5.22 MEuro (din care 4 Meuro Phare CES 2005 şi 1.22 MEuro cofinanţare din partea
Guvernului României) este atribuit spre administrare către BERD.
•

12.8 MEuro (din care 9.6 MEuro Phare CES 2006 si 3.2 MEuro cofinanţare)
este atribuit spre administrare către BERD.
Activităţi desfăşurate:
• încheierea Acordului de finanţare pentru Phare CES 2005 (11.dec.2006)
• încheierea Acordului de finanţare pentru Phare CES 2006 (28.05.2007)
• La sfârşitul anului 2007, au fost încheiate de către BERD Acorduri de împrumut cu
următoarele instituţii de microfinanţare (MFI): OMRO (Opportunity Microcredit),
cu Banca Transilvania şi cu Express Finance.
• Numărul de împrumuturi acordate de către MFI-uri către microintreprinderi şi
întreprinderi nou înfiinţate este de 1.208, totalizând suma de 4.67 MEuro.
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B. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII REGIONALE - Sub-componenta Infrastructură
Locală şi Regională
Buget alocat (Phare CES 2005): 86.85 MEuro (65.14 MEuro Phare CES 2005 şi 21.71 MEuro
co-finanţare naţională)
Buget alocat (Phare CES 2006): 66.38 MEuro (53.1 MEuro Phare CES 2005 şi 13.28 MEuro
co-finanţare naţională)
Activităţi desfăşurate:
• elaborare documentaţie de atribuire – permanent
• derularea a 28 proceduri de atribuire de contracte de achiziţie publică –
permanent.
Rezultate:
4 contracte încheiate conform PRAG, în cadrul Programului PHARE 2005
6 contracte încheiate conform OUG nr. 34/2006 în cadrul Programului PHARE 2005
18 proceduri lansate conform OUG nr. 34/2006, în cadrul Programelor Phare 2005 si
2006, aflate în derulare.
IV. PROGRAME FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT
A.

Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii” (HG nr. 322/2003 şi HG nr. 1652/2004)
Buget alocat: 28.34 milioane RON, program finalizat la 31 decembrie 2005
Activităţi desfăşurate:
• monitorizarea Subprogramului – permanent.
B.

Subprogramul „Investiţii în servicii sociale” (HG nr. 93/2003 şi HG nr.
1652/2004),

Buget alocat: 47.37 milioane RON, program finalizat la 31 decembrie 2005
Activităţi desfăşurate:
• monitorizarea Subprogramului – permanent.
C. Subprogramul „Investiţii în turism” (HG nr. 1307/2004 şi HG nr. 1652/2004),
program finalizat la 31 decembrie 2006
Buget alocat: 27,2 milioane RON
Activităţi desfăşurate:
• încheierea de acte adiţionale la 27 Contracte de finanţare nerambursabilă,
pentru a prelungi durata de execuţie de proiectelor respective cu maximum 6 luni
(01.ian - 28.febr. 2007)
• analizarea Rapoartelor finale elaborate de beneficiari (01 ian- 31.07)
• elaborarea Raportului final de evaluare privind rezultatele implementării
subprogramului “Investiţii în turism”. (01.07-31.07)
• consultarea beneficiarilor - permanent
• monitorizarea Subprogramului – permanent.
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I.1.b. Direcţia Implementare Proiecte
În cursul anului 2007 a fost asigurată implementarea şi monitorizarea proiectelor
finanţate din Programele Phare Coeziune Economică şi Socială 2001, 2002, 2003 şi
2004.
Astfel, tipurile de contracte derulate au fost: contracte de grant, de lucrări, de
servicii şi de achiziţii de bunuri.
Contracte de grant
Componenta “Schema de granturi pentru infrastructura de mici dimensiuni”
finanţată din Phare CES 2001
Au fost finalizate 83 de proiecte de infrastructură, asigurandu-se următoarele
investiţii
• 29 de reţele de apă, canalizare, gaze, staţii de epurare;
• 21 de drumuri, poduri, consolidări maluri;
• 13 reamenajări de clădiri aflate în patrimoniul istoric;
• 14 reamenajări de spitale;
• 5 amenajări de infrastructură turistică;
• 1 lucrare pentru dezvoltare a sistemelor de reciclare a deşeurilor solide.
Componenta “Dezvoltarea Resurselor Umane” finanţată din Phare CES 2003
Au fost finalizate 136 proiecte obţinându-se următoarele rezultate:
• 6277 de persoane instruite
• 1786 de noi locuri de muncă
• 23 de afaceri nou înfiinţate
Componenta “Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” finanţată
din Phare CES 2003
Cele 13 proiecte contractate, care reprezintă faza pilot pentru investiţii în gestionarea
deşeurilor sunt în derulare; prin implementarea acestor proiecte se estimează obţinerea
următoarelor rezultate:
• dotarea cu 28.560 de recipienţi de colectare deşeuri,
• construirea a 12 staţii de transfer,
• dotarea cu 34 de mijloace de transport,
• crearea unui număr de 147 de noi locuri de muncă.
Componenta “Infrastructura regionala si locala/ inundaţii” finanţată din Phare CES
2003
Din cele 31 de proiecte contractate, 5 proiecte au fost finalizate iar 26 se află în
derularel; prin implementarea acestor proiecte se va realiza reabilitarea a 172 de unităţi
şcolare afecte de inundaţii.
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Componenta “Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de
Proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului” finanţată din Phare CES 2004
Dintr-un număr de 15 de proiecte contractate au fost finalizate 3 proiecte, în timp ce 12
de proiecte se află în implementare. Implementarea acestei componente va sprijini
schema de investiţii pentru gestionarea deşeurilor, prin întocmirea de studii de
fezabilitate ce vor sta la baza aplicaţiilor şi anume studii cost-beneficiu, studii de
impact asupra mediului şi studii de strategie de dezvoltare pe termen mediu.
Componenta “Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor”
finanţată din Phare CES 2004
Cele 76 de proiecte contractate se află în implementare. Prin implementarea acestor
proiecte se estimează obţinerea următoarelor rezultate:
• dotarea cu recipienţi de colectare deşeuri,
• construirea de staţii de transfer,
• dotarea cu mijloace de transport,
• crearea de noi locuri de muncă.
Componenta “Masuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii - PODURI”
finanţată din Phare CES 2005
Cele 14 proiecte contractate se află în derulare. finalizarea acestor proiecte presupune
reabilitarea unui număr de 33 de poduri şi podeţe şi 4 lucrări de consolidare a malurilor.
Contracte de lucrări
Activitatea desfăşurată în monitorizarea acestor proiecte a implicat:
• Verificarea în vederea aprobării a Ordinelor de Variaţie,
• Întocmirea de acte adiţionale,
• Aprobarea subcontractorilor,
• Avizarea la plată a cererilor intermediare de plată (lunar),
• Verificarea şi aprobarea rapoartelor lunare ale consultanţilor,
• Verificarea şi aprobarea rapoartelor de iniţiere, trimestriale şi finale
• Organizarea şedinţelor pentru analiza progresului lucrărilor,
• Întocmirea rapoartelor solicitate, referitor la progresul lucrărilor,
• Consilierea beneficiarilor locali - UIP, ADR-urilor, în probleme specifice implementării
proiectelor, inclusiv respectarea şi aplicarea procedurilor de monitorizare şi a celor de
achiziţii,
• Întocmirea documentaţiei şi pregătirea audierilor pentru procedurile DAB (Comisia de
Adjudecare a Disputelor) în cazul proiectelor reziliate sau cu probleme la care sunt
solicitate despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor.
Rezultate obţinute sau estimate prin implementarea contractelor de lucrări:
Componenta “Infrastructura regionala” finanţată din Phare CES 2001
• 6 proiecte contractate din care pentru 5 contracte au fost finalizate şi au primit
Certificate de Performanţă, 1 contract a fost reziliat;
• Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
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•
•
•

3 parcuri industriale,
reţele de apă şi canalizare în localitatea Calafat, jud. Dolj,
1 staţie de epurare.

Componenta “Infrastructura regionala” finanţată din Phare CES 2002
• 10 proiecte contractate din care pentru 5 contracte sunt emise Certificate de
Recepţie, pentru 1 contract este emis Certificat de Performanţă, 2 contracte sunt
reziliate urmând procedura de arbitraj internaţional iar 2 contrate au fost reziliate de
comun acord cu contractorii.
• Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
• 2 parcuri industriale,
• reabilitarea reţelelor de apă şi construcţia de staţii de epurare în zona de nord a
Bucureştiului şi în oraşul Zalău,
• 2 drumuri.
Componenta “SAMTID - programul de reabilitare a infrastructurii de apă din oraşele
mici şi mijlocii”, finanţată din Phare CES 2002
• 5 proiecte contractate, din care pentru 2 contracte au fost emise Certificate de
Recepţie a lucrărilor, 3 contracte au fost reziliate; pentru contractele reziliate Direcţia
Implementare Proiecte a solicitat şi obţinut finanţare de la bugetul de stat în vederea
finalizării lucrărilor.
• Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
• reţele de apă în 4 localităţi din judeţul Călăraşi, în 4 localităţi din judeţul Sălaj, în 6
localităţi din judeţul Hunedoara, în 10 localităţi din judeţul Alba şi în 3 localităţi din
judeţul Botoşani.
Componenta “Infrastructura regionala” finanţată din Phare CES 2003
• 4 proiecte contractate din care 3 contracte sunt în derulare şi vor fi finalizate în
cursul anului 2008, iar 1 contract a fost reziliat;
• Realizările estimate a fi obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
• dezvoltarea potenţialului turistic în staţiunea Moneasa şi în zona mânăstirilor din
Suceava,
• reabilitarea ecologică lacului Snagov.
Componenta “SAMTID - programul de reabilitare a infrastructurii de apă din oraşele
mici şi mijlocii”, finanţată din Phare CES 2003
• 5 proiecte contractate, aflate în implementare, care se vor finaliza în cursul anului
2008.
• Realizările estimate a fi obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
• reţele de apă în 11 localităţi din judeţul Prahova, în 6 localităţi din judeţul Mureş, în
8 localităţi din judeţul Maramureş, în 6 localităţi din judeţul Suceava şi în 6 localităţi
din judeţul Arad.
Componenta “TVET – reabilitare şcoli” finanţată din Phare CES 2003
• 23 de proiecte contractate şi finalizate care au primit certificat de recepţie pentru
încheierea lucrărilor; pentru 11 proiecte care au ieşit din perioada de garanţie au fost
emise şi Certificate de Performanţă.
• Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
10

•

Reabilitarea atelierelor sau construcţii noi de ateliere, pentru 93 de şcoli, dispuse în
7 regiuni de dezvoltare.

Componenta “TVET – reabilitare şcoli” finanţată din Phare CES 2004
• 38 de proiecte contractate dintre care 37 de contracte sunt în derulare iar 1 contract
a fost reziliat.
Componenta “Infrastructura regionala” finanţată din Phare CES 2004 şi 2005
• 13 proiecte contractate, din care 12 sunt în derulare iar 1 contract a fost reziliat.
• Realizările estimate a fi obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt:
• 5 parcuri industriale,
• 3 drumuri,
• 2 reabilitări ale zonelor turistice.
Contracte de achiziţii de echipamente
Activitatea desfăşurată în monitorizarea acestor proiecte a implicat:
• Emiterea ordinelor administrative,
• Pregătirea documentaţiei pentru obţinerea certificatelor de scutire de TVA,
• Pregătirea documentaţiei pentru obţinerea scutirilor de taxe vamale,
• Verificarea şi avizarea cererilor de plată pentru avans, pentru plăţile intermediare şi
finale,
• Participarea la şedinţele pentru analiza progresului contractelor,
• Întocmirea rapoartelor solicitate.
Rezultate
Cele 14 contracte încheiate, pentru achiziţii de bunuri, asigură dotarea a 150 de unităţi
şcolare dispuse în 7 regiuni de dezvoltare.
Contracte de servicii
Activitatea desfăşurată în monitorizarea acestor proiecte a implicat:
• Aprobarea rapoartelor de începere, trimestriale şi finale,
• Întocmirea de acte Adiţionale,
• Întocmire de Ordine Administrative / Scrisori de Notificare,
• Participare la şedinţele pentru analiza progresului contractelor,
• Avizare time-sheet,
• Avizarea plaţii avansului şi a plăţilor intermediare şi finale.
Rezultate
Supervizarea contractelor de lucrări şi verificarea proiectelor tehnice prin intermediul
următoarelor contracte:
• 3 contracte de supervizare pentru lucrările de Infrastructură Regională,
• 2 contract de supervizare pentru lucrările din cadrul componentei SAMTID, faza I şi
faza II,
• 2 contracte de supervizare pentru lucrările din cadrul componentei de Reabilitare
şcoli – TVET Phare 2003 şi TVET 2004,
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• 2 contract de asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice, în cadrul
componentelor grant pentru de gestionare a deşeurilor.

I.1.c. Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe
Modificarea documentelor de programare Phare CES în scopul corelării cu evoluţiile
înregistrate în mediul economic şi social şi al rezultatelor implementării unor
programe şi proiecte similare
Modificările s-au referit la următoarele programe şi proiecte:
Programul Phare CES 2005
Componenta pentru care MDLPL este Agenţie de implementare - „Îmbunătăţirea
infrastructurii, sprijin pentru IMM-uri, protecţia mediului şi îmbunătăţirea accesului la
educaţie şi pregătire profesională la nivel regional în sprijinul dezvoltării economice” cu
un buget alocat de 149,605 milioane euro Phare plus 45,377 milioane euro co-finanţare
de la bugetul naţional:
• 3 modificări referitoare la adaptarea activităţilor, rezultatelor şi indicatorilor la
proiectele „Facilitatea de pregătire a proiectelor de infrastructură pentru axa 1 din
POR”, „Îmbunătăţirea serviciilor acordate IMM-urilor” pe baza analizei necesităţilor
beneficiarilor; ajustării ale schemelor de grant „Investiţii pentru autorităţi publice
locale în domeniul protecţiei mediului” şi „Perfecţionarea continuă a personalului
didactic din învăţământul pre-universitar” la ultimele cerinţe ale beneficiarilor şi pe
baza experienţei din anii anteriori; realocări ale fondurilor între proiecte ca urmare a
finalizării procesului de contractare, precum şi a preluării fondurilor suplimentare
rezultate din cadrul Programului Phare Naţional şi punerea în concordanţă a cadrului
instituţional de implementare a proiectelor cu legislaţia în vigoare.
- Componenta pentru care MMFES este Agenţie de implementare – „Dezvoltarea
resurselor umane: ocuparea forţei de muncă şi măsuri de incluziune socială” cu buget
alocat de 20,76 milioane euro Phare plus 5,65 milioane euro co-finanţare de la bugetul
naţional:
• 3 modificări referitoare la comasarea activităţilor a două proiecte de asistenţă
tehnică într-unul singur pentru asigurarea complementarităţii şi coerenţei acţiunilor în
cazul proiectului „Dezvoltarea capacităţii MMFEŞ în domeniul asistenţei sociale”;
realocări ale fondurilor între proiecte ca urmare a finalizării procesului de contractare şi
punerea în concordanţă a cadrului instituţional de implementare a proiectelor cu
legislaţia în vigoare.
- Componenta pentru care OPCP este Agenţie de implementare – „Dezvoltarea
capacităţii administrative pentru managementul Fondurilor Structurale” cu buget alocat
de 23,86 milioane euro Phare plus 0,753 milioane euro co-finanţare de la bugetul
naţional:
• 1 modificare referitoare la realocarea fondurilor între proiecte ca urmare a finalizării
procesului de contractare şi punerea în concordanţă a cadrului instituţional de
implementare a proiectelor cu legislaţia în vigoare.
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Programul Phare CES 2005 inundaţii cu un buget alocat de 17,00 milioane euro Phare
la care se adaugă 5,67 milioane euro co-finanţare de la bugetul naţional:
• 2 modificări referitoare la adaptarea schemei de grant pentru remedierea efectelor
inundaţiilor din cursul anului 2005 (reabilitarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi
de mediu prevăzute în HG 704/2006) la situaţia existentă şi realocarea fondurilor pentru
un proiect care să acorde sprijin beneficiarilor în elaborarea documentaţiei pentru
licitaţii.
Programul Phare CES 2006
Componenta pentru care MDLPL este Agenţie de implementare - „Îmbunătăţirea
infrastructurii, sprijin pentru IMM-uri, protecţia mediului şi îmbunătăţirea accesului la
educaţie şi pregătire profesională la nivel regional în sprijinul dezvoltării economice” cu
un buget alocat de 142,85 milioane euro Phare plus 45,87 milioane euro co-finanţare de
la bugetul naţional:
• 2 modificări referitoare la adaptarea activităţilor, rezultatelor şi indicatorilor din
schemele de grant „Investiţii pentru autorităţi publice locale în domeniul protecţiei
mediului” şi „Perfecţionarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar” la ultimele cerinţe ale beneficiarilor, pe baza experienţei din anii anteriori;
punerea în concordanţă a cadrului instituţional de implementare a proiectelor cu
legislaţia în vigoare.
• Componenta pentru care MMFES este Agenţie de implementare – „Dezvoltarea
resurselor umane: ocuparea forţei de muncă şi măsuri de incluziune socială” cu buget
alocat de 25,77 milioane euro Phare plus 5,92 milioane euro co-finanţare de la bugetul
naţional:
- 3 modificări referitoare la definirea unor noi proiecte privind „Asistenţă Tehnică
pentru AM POS DRU şi pentru UIP-uri”, asigurarea asistenţei tehnice pentru selecţia şi
evaluarea proiectelor în domeniul serviciilor sociale cu titlul „Asistenţă tehnică pentru
serviciile sociale - schemă de granturi” şi achiziţia unei aplicaţii software pentru
gestiunea documentelor în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii Şanselor din
cadrul proiectului - Sprijin pentru MMFEŞ în vederea pregătirii ca Autoritate de
Management, componenta D: „Achiziţia unei aplicaţii software pentru gestiunea
documentelor MMFEŞ”; realocarea fondurilor între proiecte şi punerea în concordanţă a
cadrului instituţional de implementare a proiectelor cu legislaţia în vigoare.
Procedura de modificare a documentelor de programare a fost actualizată şi corelată cu
cea a Coordonatorului Naţional al Asistenţei şi aprobată de Responsabilul Naţional cu
Autorizarea Finanţării. Procedura face parte din manualul EDIS.
Toate modificările au fost aprobate, contribuind la contractarea fondurilor Phare CES
prin realizarea în timp real a tuturor modificărilor necesare pentru punerea la zi a
documentelor de programare şi revizuirea bugetelor prevăzute în conformitate cu
realocarea fondurilor între programe sau proiecte.
Elaborarea cererilor de extindere a termenelor prevăzute în Memorandum-urile/
Acordurile de Finanţare
• Pentru extinderea perioadei de execuţie a proiectelor, faţă ce cea prevăzută prin
Memorandum-urile de finanţare a programelor:
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- Phare CES 2003 pentru schema de investiţii în managementul deşeurilor, infrastructura
regională, SAMTID şi reabilitarea unităţilor de învăţământ afectate de inundaţii pentru
care procedurile prevăd o perioadă de garanţie de un an după încheierea lucrărilor;
- Phare CES 2004 pentru patru proiecte de asistenţă tehnică în scopul corelării
activităţilor cu proiectele de investiţii pe care le sprijină.
• Pentru extinderea perioadei de contractare faţă de cea prevăzută în Acordul de
finanţare pentru programul:
- Phare CES 2005 referitoare la componentele de infrastructură regională, achiziţii de
echipamente pentru unităţile şcolare din domeniul învăţământului profesional şi tehnic
(TVET) şi pentru gestionarea POR folosind sistemul SMIS, precum şi la două proiecte de
asistenţă tehnică. Extinderea a fost necesară pentru rezolvarea contestaţiilor depuse pe
parcursul procesului de licitaţie.
Procedura de solicitare a extinderii termenelor prevăzute în Memorandum-urile/
Acordurile de Finanţare a fost actualizată şi corelată cu cea a Coordonatorului Naţional
al Asistenţei şi aprobată de Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finanţării. Procedura
face parte din manualul EDIS.
Solicitările de extindere au fost aprobate de Comisia Europeană.
Monitorizarea şi evaluarea Programelor Phare CES
MDLPL în calitate de coordonator al componentei CES a programului Phare, care se
implementează prin 3 agenţii de implementare, trebuie să raporteze stadiul
implementării tuturor sub-componentelor gestionate de cele 3 agenţii. Aceasta implică
din partea direcţiei coordonarea mai multor instituţii beneficiare ale asistenţei Phare
CES, care au calitatea de agenţii sau autorităţi de implementare şi integrarea în
rapoartele de monitorizare a tuturor contribuţiilor acestora referitoare la aspectele
tehnice şi financiare ale programelor şi proiectelor.
Au fost elaborate rapoartele de monitorizare pentru programele Phare CES 2001 – 2006
aflate în derulare. Rapoartele stau la baza dezbaterilor din Subcomitetul Sectorial de
Monitorizare (SMSC) al componentei CES, ale cărui reuniuni au avut loc în lunile
februarie şi septembrie 2007. Raportarea se referă atât la aspectele tehnice şi de
management al programelor cât şi la cele financiare. Rapoartele au inclus şi
monitorizarea stadiului realizării recomandărilor care au decurs din evaluările realizate
de consultanţii externi, care au ca scop eficientizarea managementului programelor şi
obţinerea rezultatelor stabilite. Au avut loc, de asemenea, dezbateri asupra
recomandărilor evaluatorilor în cadrul grupurilor de lucru organizate pe această temă.
Au fost pregătite materiale de sinteză (tehnice şi financiare) ale programelor Phare CES
2004 – 2006 pentru lucrările Comitetului Comun de Monitorizare (JMC) desfăşurate în
cursul lunilor iulie şi decembrie 2007. JMC reuneşte reprezentanţii la nivel înalt, din
partea Coordonatorului Naţional al Asistenţei, Responsabilului Naţional cu Autorizarea
Finanţării şi Comisiei Europene.
În scopul monitorizării programelor Phare cu ajutorul Sistemului Informatic Unic de
Management (SMIS) au fost introduse în sistem şi actualizate informaţiile referitoare la
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programele Phare CES 2004 şi 2005 - obiective, componente principale, rezultate,
activităţi şi indicatori conform documentelor de programare - şi s-a acordat asistenţă
utilizatorilor din alte direcţii sau autorităţi de implementare în privinţa modului de lucru
cu SMIS.
Direcţia reprezintă Agenţia de implementare a MDLPL în comitetul de coordonare al
proiectului de evaluare intermediară gestionat de Ministerul Economiei şi Finanţelor. În
acest context au fost elaborate contribuţii la termenii de referinţă ale unor proiecte de
evaluare şi comentarii cu privire la proiectele rapoartelor de evaluare intermediară.
Raportările pentru SMSC şi JMC au oferit imaginea de ansamblu asupra programelor în
curs de desfăşurare şi a realizărilor acestora şi au permis luarea măsurilor corective.
Raportări diverse şi elaborarea unor materiale de sinteză
Au fost elaborate raportări asupra realizării acţiunilor ce revin Direcţiei Generale de
Dezvoltare Regională – Fonduri Phare din Planul de acţiune pentru întărirea capacităţii
administrative, propuneri de acţiuni pentru Planul de Acţiuni pentru implementarea
Cartei Europene pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, actualizarea Planului de acţiune
pentru politica industrială, actualizarea Raportului privind programul de guvernare în
domeniul politicii regionale, diverse materiale informative şi de fundamentare a unor
poziţii pentru susţinerea dezvoltării regionale, precum şi materiale referitoare la
contribuţia programelor Phare CES la pregătirea României pentru gestionarea Fondurilor
Structurale.

I.1.d. Direcţia Verificare Conformitate Programe
• DVCP a asigurat verificarea şi avizarea a aproximativ 1200 documente de licitaţie
pentru Programul Phare Coeziune Economica si Sociala, respectiv Phare Cooperare
Transfrontalieră;
• În anul 2007 au fost realizate şi transmise Autorităţii de Certificare şi Plată 4
rapoarte trimestriale privind neregulile identificate în implementarea Programelor
Phare;
• Realizarea de analize comparative şi informarea lunară a direcţiilor implicate privind
numărul documentelor respinse de către DVCP, a motivelor care au stat la baza acestor
respingeri, pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor, a calităţii documentelor, în
scopul evitării ulterioare a erorilor semnalate în întocmirea acestora;
• Direcţia Verificare Conformitate Programe a actualizat manualul de management al
neregulilor şi manualul de control ex-ante in concordanta cu cerinţele EDIS şi
recomandările din raportele misiunilor de audit EDIS Phare;
• Participare la finalizarea cu succes a procesului de contractare pentru Programul
Phare CES şi Phare CBC 2005;
• A fost completată schema organizatorică a DVCP, prin angajarea a încă 3 persoane pe
posturile vacante. Dat fiind numărul mare de documente verificate în cadrul direcţiei şi
complexitatea acestora precum şi personalul insuficient, supraîncărcarea şi
suprasolicitarea acestuia, au fost necesare măsuri urgente pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul direcţiei;
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• Având în vedere necesităţile de pregătire identificate personalul DVCP a participat la
cursuri de instruire în următoarele domenii: Fonduri Structurale, Ordonanţa de Urgenţă
nr.34/2006 privind achiziţiile publice, Raportarea neregulilor;
• Organizarea unor sesiuni de training pentru personalul implicat în raportarea
neregulilor de la nivelul fiecărei direcţii, ADR şi BRCT pentru cunoaşterea procedurilor
şi actualizărilor operate asupra acestora.

I.1.e. Direcţia Asistenţă Tehnică
A. Lansarea/Contractarea proiectelor de servicii finanţate în cadrul programului
Phare 2005 – 2006 CES:
Phare 2005 CES:
Contractarea a 14 proiecte de servicii, cu un buget total de 17.03 MEuro, respectiv:
• Asistenţă tehnică pentru managementul şi supervizarea proiectelor de lucrări de
infrastructură de mari dimensiuni, precum şi a lucrărilor de reabilitare a atelierelor şi
laboratoarelor şcolare TVET, lucrări finanţate prin programul Phare CES 2004 – 2
contracte, cu o valoare totală de 6.11 MEuro;
• Asistenţă tehnică pentru construcţie instituţională în sectorul TVET – 1 contract, cu o
valoare de 2.99 MEuro;
• Asistenţă tehnică pentru implementarea schemelor de grant în domeniul mediului,
finanţate prin programele Phare 2005 şi 2006 CES, precum şi pentru furnizarea de
evaluatori independenţi pentru selecţia propunerilor de proiecte primite în cadrul
acestor scheme – 2 contracte, cu o valoare totală de 0.92 MEuro;
• Asistenţă tehnică pentru pregătirea, evaluarea şi selecţia proiectelor finanţate în
cadrul Axelor prioritare 1 – 5 ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 – 1
contract, cu o valoare totală de 4.8 MEuro;
• 8 contracte de servicii încheiate cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, în scopul
implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare prin programul Phare CES, cu o
valoare totală de 2.2 MEuro.
În acest fel, a fost asigurată contractarea în proporţie de 100% a bugetului alocat pentru
proiecte de servicii pentru care termenul limită de semnare a contractelor a fost 30
noiembrie 2007.
Pentru alte două proiecte de servicii, cu o valoare alocată de 5.5 MEuro lansate în
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, a fost
solicitată şi obţinută, din partea Comisiei Europene, extinderea termenului limită de
contractare de la 30 noiembrie 2007 la 31 martie 2008, pentru a putea lua în
considerare întârzierile rezultate ca urmare a depunerii şi soluţionării, de către CNSC, a
contestaţiilor.
Pregătirea documentaţiei necesare pentru justificarea solicitărilor de modificare a
documentului de programare Phare 2005 CES, în vederea realocării economiilor
rezultate ca urmare a proceselor de contractare sau a actualizării acestui document în
funcţie de noi circumstanţe sau nevoi identificate.
Phare 2006 CES:
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un
buget de 2,87 MEuro, având ca obiectiv furnizarea de consultanţă pentru
managementul şi supervizarea proiectelor de lucrări de infrastructură de mari
dimensiuni finanţate prin programul Phare 2005 CES;
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• Derularea procesului de licitaţie şi finalizarea procesului de evaluare a
ofertelor pentru alte 3 proiecte de servicii, cu un buget total de 7,4 MEuro,
• Finalizarea documentaţiei de atribuire şi lansarea unui proiect de achiziţionare
de bunuri pentru Centrul Naţional pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic din cadrul
MECT (2 loturi cu o valoare totală de 0,07 MEuro), pentru care însă nu au fost primite
oferte până la data limită de depunere a acestora (14.12.2007);
• Derularea procesului de pre-selecţie pentru un proiect de servicii, cu un buget
total de 1 MEuro, având ca obiectiv furnizarea de formare profesională potenţialilor
beneficiari ai Programelor Operaţionale gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, pentru care procesul de evaluare a ofertelor şi semnarea
contractului corespunzător urmează a avea loc la începutul anului 2008;
• Pregătirea documentaţiei de atribuire pentru 3 proiecte de servicii, având un
buget total de 5,25 MEuro, în vederea lansării acestor proiecte la începutul anului 2008
(asistenţă tehnică pentru sprijinirea CNFP din cadrul MECT, în vederea implementării
contractelor de grant finanţate prin programele Phare 2005 şi 2006 CES; asistenţă
tehnică pentru sprijinirea sectorului IMM din România, având ca beneficiar MIMMCTPL;
asistenţă tehnică pentru sprijinirea IMM-urilor din România în vederea asigurării
conformităţii cu prevederile Directivelor UE în domeniul industrial, având ca beneficiar
MEF).
B. Implementare/ monitorizare contracte de servicii cu finanţare Phare CES
2003 – 2005
Activităţile principale derulate în scopul monitorizării implementării, conform
condiţiilor contractuale, a contractelor de servicii, pentru care Managerul de proiect
este numit din cadrul Direcţiei, constau în:
• Analiza rapoartelor tehnice de progres transmise de către consultant;
• Analiza raportărilor financiare transmise de către consultant şi a cererilor de plată
aferente, inclusiv documentaţia aferentă (fişe de pontaj individuale ale experţilor),
inclusiv întocmirea şi transmiterea către Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Programe a
documentaţiei necesare în vederea efectuării plăţilor pe contracte;
• Organizarea şi/sau participarea la întâlnirile Comitetelor de coordonare ale
proiectelor, în cazul în care astfel de comitete au fost prevăzute prin Termenii de
referinţă;
• Colaborarea constantă cu beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate prin contracte
(ministere/agenţii, alte Direcţii din cadrul MDLPL), în vederea urmăririi implementării
respectivelor proiecte, având în vedere faptul că Direcţia Asistenţă Tehnică nu este
beneficiar direct pentru nici unul din contractele aflate în gestiune.
• Menţinerea legăturii cu consultanţii în vederea implementării activităţilor şi atingerii
obiectivelor acestor contracte.
În acest sens, pe parcursul anului 2007, s-au aflat în gestiunea Direcţiei următoarele:
1 contract de servicii finanţat prin programul Phare CES 2003, pentru care data
limită de derulare a activităţilor a fost 31 mai 2007, şi care a avut ca obiectiv sprijinirea
instituţiilor implicate în lansarea şi monitorizarea schemelor de granturi în domeniul
mediului, finanţate prin programele Phare CES 2003 şi 2004, precum şi a potenţialilor şi
actualilor beneficiari ai acestor investiţii, în elaborarea unor documentaţii tehnice de
calitate şi implementarea cu succes a proiectelor de care răspund. Rezultatele acestei
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asistenţe pot fi văzute şi în numărul mare de propuneri de proiecte de calitate depuse în
cadrul acestor scheme (astfel, schema de investiţii în domeniul gestiunii deşeurilor a
reuşit să absoarbă 37,5 MEuro, faţă de cele 16,4 MEuro iniţial alocate prin documentul
de programare).
16 contracte de servicii, cu un buget total de 15,6 MEuro, finanţate prin programul
Phare 2004 CES, pentru care data limită de derulare a activităţilor a fost 30 noiembrie
2007
4 contracte de servicii, cu un buget total de 8,71 MEuro, finanţate prin programul
Phare 2005 CES, pentru care data limită de derulare a activităţilor este 30 noiembrie
2008.
C. Finalizarea procedurilor interne specifice în vederea acreditării EDIS
• Elaborarea, în colaborare cu Direcţia Contractare, a manualului de achiziţii publice
conform prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu;
• Actualizarea, în colaborare cu celelalte Direcţii implicate, a manualelor de proceduri
interne conform recomandărilor misiunilor de audit externe, a instrucţiunilor
Responsabilului Naţional cu Autorizarea Finanţării, precum şi ca urmare a modificării
Ghidului practic.
D. Alte activităţi:
• Elaborarea, în colaborare cu celelalte Direcţii implicate, a materialelor necesare, şi
participarea la întâlnirile SMSC şi pregătitoare JMC;
• Întocmirea raportărilor periodice către Ministerul Economiei şi Finanţelor privind
stadiul contractării, pentru proiectele aflate în gestiune;
• Întocmirea raportărilor către Ministerul Economiei şi Finanţelor (Fondul Naţional de
Pre-aderare) / Direcţia Generală Autorizare şi Plaţi Programe (MDLPL) privind stadiul
implementării proiectelor de asistenta tehnica aflate în gestiune;
• Participarea şi furnizarea documentaţiei solicitate la întâlnirile cu echipa de
consultanţă care a realizat evaluarea interimară a programelor Phare CES din partea
Comisiei Europene;
• Asistenţă de specialitate oferită Autorităţilor de Implementare, în vederea
implementării corecte a proiectelor de asistenţă tehnică de care acestea beneficiază;
• Revizuirea fişelor de post şi a secţiunii ROF privind Direcţia, ca urmare a înfiinţării
MDLPL.
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I.2 Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional
I.2.a. Direcţia Strategie şi Coordonare Program
Rezultate obţinute în 2007:
• Finalizarea negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene în vederea aprobării
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) finanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, prin care se implementează strategia de
dezvoltare regională;
• Aprobarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin Decizia Comisiei
Europene C(2007)3470/2007 din 12 iulie 2007, lansarea oficiala a POR având loc la Sibiu,
în data de 13 iulie 2007;
• Asigurarea promovării Programului Operaţional Regional prin participarea la
evenimente organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
Ministerul Economiei şi Finanţelor, societatea civilă (seminarii, conferinţe, caravane
etc.);
• Corelarea Programului Operaţional Regional cu Programele Operaţionale Sectoriale;
• Elaborarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional
2007-2013;
• Elaborarea principalelor proceduri ale Manualului privind Programarea,
Monitorizarea, Raportarea şi Evaluarea POR ca versiuni de lucru;
• Elaborarea schemelor de ajutor de stat necesare implementării Programului
Operaţional Regional 2007-2013:
- schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea
şi
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor;
- schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin
sprijinirea
investiţiilor în turism;
- schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru
domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în
cadrul axei prioritare 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.
• Organizarea a trei şedinţe ale Comitetului de Monitorizare:
Comitetul de Monitorizare al POR din data de16 august 2007 a aprobat:
- Criteriile de selecţie/ evaluare pentru Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale” şi pentru Axa prioritară 3 „ Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă”;
- Strategia de Asistenta Tehnica.Comitetul de Monitorizare al POR din data de
18 septembrie 2007 a aprobat:Criteriile de selecţie/ evaluare pentru toate celelalte axe
prioritare/ domenii majore de intervenţie, cu excepţia Axei prioritare 1 „ Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”;Comitetul de
Monitorizare al POR din data de 13 decembrie 2007 a aprobat:criteriile de selecţie/
evaluare pentru proiectele de dezvoltare urbană finanţabile din Axa prioritară 1 a POR

„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”,
identificate prin Planurile integrate de dezvoltare urbană pentru oraşele poli de
creştere/ poli de dezvoltare urbană;
• Implementarea programului de asistenţă tehnică privind sprijinirea autorităţilor locale
pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin POR, conform HG 811/2006. S-a realizat
documentaţia tehnică pentru:
a.
51 proiecte Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”;
b.
15 proiecte Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional şi local”;
c.
30 proiecte Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”.
• Elaborarea unui nou program de asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor locale
pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin POR (HG 1424/2007), respectiv elaborarea şi
încheierea a peste 200 contracte cu autorităţile locale, în calitate de beneficiari;
• Asigurarea managementului proiectului de Asistenţă Tehnică contractat de unitatea
coordonatoare din Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru realizarea evaluării ex-ante a
Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013;
•

Asigurarea managementului proiectelor de twinning RO04/IB/OT04 şi RO/06/IB/SPP/02.

I.2.b. Direcţia Gestionare Programe
• Pregatirea manualelor, ghidurilor si procedurilor interne referitoare la lansarea,
evaluarea si selectia de proiecte si implementarea operatiunilor finantate din POR prin:
- Elaborarea ghidului aplicantului, specific fiecarei axe prioritare si a celorlalte
ghiduri/proceduri specifice
- Elaborarea procedurilor interne de lucru specifice implementarii axelor prioritare
din POR
• Asigurarea promovarii adecvate a prevederilor POR si a conditiilor de finantare din
instrumente structurale:
- Participarea in evenimente organizate de MDLPL/MEF pentru promovarea POR
(seminarii; zile de informare, caravane etc)
- Gestionarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de asistenta tehnica
relevante (instruire si campanie de promovare) si obtinerea rezultatelor scontate
prin proiect (pana in iunie 2007) respectiv :
1.
Elaborare Strategie de brand (viziunea de brand, logo, slogan);
2.
Elaborare website
3.
Elaborare brosura „Scurt ghid practic”
4.
Verificare brosuri pentru grupuri tinta.
• Elaborarea acordului de delegare atributii si semnarea acestuia cu cele 9 organisme
intermediare
• Pregatirea strategiei de asistenta tehnica finantata din POR si a planului financiar
aferent
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• Elaborarea Planului de comunicare pentru POR 2007-2013 si transmiterea acestuia la
CE spre avizare
• Dezvoltarea unitatii de instruire din cadrul directiei
- Evaluarea Planului de instruire 2006
- Elaborarea Planului de instruire pentru anul calendaristic 2007;
- Finalizarea bazei de date cu persoanele instruite in domeniul dezvoltarii regionale
- Finalizarea Strategiei de instruire pentru perioada 2007-2013 si Planul de actiune
pentru perioada 2007-2009
- Elaborarea chestionarului de inregistrare on-line privind evaluarea instruirilor
- Sprijinirea potentialilor aplicanti in dezvoltarea de proiecte finantabile in cadrul
POR, cu sprijinul unui proiect de asistenta tehnica finantata din
Phare CES. Rezultate atinse:
- desfasurarea campaniei de constientizare pentru factorii de decizie de la nivel
local.regional (2 evenimente pentru fiecare regiune, cu un numar de 560 de
partcipanti)
- constituirea unui grup de 30 de formatori si instruirea acestora in cadrul a 6
sesiuni specifice, in vederea pregatirii beneficiarilor
• Furnizare de instruire la nivel naţional si regional (200 participanţi, instruiţi in cadrul
a 10 sesiuni pentru managementul POR), precum si pentru beneficiarii finali (400
participanţi instruiţi in cadrul a 16 sesiuni, la nivel de incepatori si 1440 participanţi
instruiţi in cadrul a 24 sesiuni, la nivel avansat: pregătire de proiecte, achiziţii publice,
evaluarea proiectului).
Obiective atinse la sfarsitul anului 2007 si rezultate semnificative obtinute:
• Asigurarea functionarii sistemului de implementare a programului
Rezultate:
• Acordurile cadru pentru implementarea POR 2007-2013 semnate cu toate cele 9
organisme intermediare
• Manualele de proceduri pentru evaluare, selectie si contractare, elaborate si avizate
• Strategia de asistenta tehnica aprobata in CM POR in data de 16 august
• Descrierea sistemului de management si control elaborata si transmisa Autoritatii de
audit
Asigurarea lansarii la timp a cererilor deschise de proiecte pentru axele prioritare
a programului
Rezultate:
• Axa 2 lansată pe 10 septembrie
• Axa 3/Domeniul major de interventie 3.3 lansat in 31 octombrie
• Axa 6 lansata in 16 august
Asigurarea transparentei si vizibilitatii POR
Rezultate:
• Planul de comunicare elaborat, avizat de CE
• Conferinta de lansare POR organizata in iulie 2007, impactul conferintei atingand
rezultatele scontate
• Pagina web pentru POR realizata, actualizata permanent
- Sprijinirea potentialilor solicitanti ai POR in elaborarea unor proiecte finantabile
in cadru programului prin organizarea de sesiuni de instruire adecvata, cu
sprijinul proiectelor de asistenta tehnica aflate in gestiune
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-

Asigurarea implementarii eficiente a proiectelor de asistenta tehnica finantate
din Phare CES, aflate in gestiune.

I.3 Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Program
PHARE
Activităţi realizate pentru implementarea programelor PHARE
• Asigurarea fondurilor externe nerambursabile de preaderare PHARE, prin elaborarea
lunara 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 MDLPL şi deschideri de credite bugetare;
• Înregistrarea contractelor/addendum-urilor finanţate din fonduri PHARE in sistemul
PERSEUS;
• Imbunătăţirea sistemelor de colectare si 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 suplimentarii bugetului MDLPL
cu sumele necesare cofinanţării de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din fonduri
PHARE;
• Implementarea sistemului SMIS pentru fondurile de pre-aderare;
• Crearea unui sistem de reconciliere a tranzacţiilor înregistrate în sistemul de
raportare PERSEUS cu datele din sistemul CONTAB.
• Elaborarea ordonanţărilor de plata şi documentelor de plată şi transmiterea acestora
la instituţiile bancare;
• In vederea asigurarii transparentei se actualizează lunar site-ul MDLPL cu informaţii
privind stadiul implementării financiare a programelor PHARE;
• Îmbunatătirea sistemului de verificare şi comunicare cu Autoritatile de
Implementare;
• Asigurarea unui sistem unitar de urmărire a recuperarii debitelor si completarea
rapoartelor lunare privind stadiul recuperarilor;
• Elaborarea declaraţiilor finale de închidere a Programelor PHARE CES 2000, PHARE
CES 2001, PHARE CES 2002, CBC România – Bulgaria 2001, CBC România – Bulgaria 2002 şi
CBC România – Ungaria 2001;
Rezultate
• Transmitere la Autoritatea de Certificare şi Plată a 20 de Cererii de Plata în suma
totală de 186.990.136 euro şi a 250 Rapoarte de Progres;
• Suplimentarea bugetului MDLPL de 8 ori şi efectuarea a 12 deschideri de credite
bugetare in suma totală de 153.833.000 lei
• Înregistrarea sistemul PERSEUS a 500 de contracte noi şi circa 1800 de addendumuri pentru contractele în implementare;
• Întocmirea a 3.826 de ordonanţări de plată şi a 4.287 de ordine de plată;
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• Creşterea numarului operţiunilor înregistrate în contabilitate în anul 2007 cu un
procent de 34% fată de anul 2006;
• Scaderea numarului de rapoarte de nereguli pentru contractele finanţate din fonduri
PHARE de la 40 în anul 2006 la 16 în anul 2007;
• În anul 2007 DGAPP a fos auditată în cadrul a 4 misiuni de audit, neconstatăndu-se
nicio disfunctionalitate în sistemul de funcţionare a directiei generale.
• Inchiderea in anul 2007 a următoarelor programe:
- PHARE CES 2001 – 529 proiecte - cu un buget alocat de 119.710.000 euro şi un
grad de absorbtie a fondurilor Phare de 85,80%,
- PHARE CES 2002 – 355 proiecte - cu un buget alocat de 129.235.000 euro şi un
grad de absorbtie a fondurilor Phare de 81,15 %,
- PHARE CBC România – Bulgaria 2001 – 24 proiecte - cu un buget alocat de
8.000.000 euro şi un grad de absorbtie a fondurilor Phare de 97.30%,
- PHARE CBC România – Bulgaria 2002 cu un buget alocat de 8.000.000 euro şi un
grad de absorbtie a fondurilor Phare de 97,88%,
- PHARE CBC România – Ungaria 2001 – 25 proiecte - cu un buget alocat de
5.000.000 euro şi un grad de absorbtie a fondurilor Phare de 98,81%,
- PHARE CBC România – Ungaria 2002 – 23 proiecte - cu un buget alocat de
5.000.000 euro şi un grad de absorbtie a fondurilor Phare de 97,30%,
• Derularea in anul 2007 a 1.113 contracte, sume total platite (Phare + Cofinanţare de
la bugetul de stat):
- Phare Naţional – 135.105.015 Euro
- Phare CBC 38.032.103 Euro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
Activităţi realizate pentru implementarea Programului Operaţional Regional
• Organizarea de consultari cu Organismele Intermediare privind secţiunile din
manualul de proceduri referitoare la verificarea proiectelor;
• Sustinere prezentari privind continutul si modul de implementare financiara a POR,
în cadrul a 10 sesiuni de instruire a beneficiarilor;
• Participarea activă în grupuri de lucru cu Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) şi
Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS) privind elaborarea
documentelor standard ale Cererilor de Finanţare, fluxul fondurilor, alocari financiare în
cadrul POR, elaborare anexe buget, previzionari de plăţi, estimari prefinanţări şi TVA.
• Participarea activă la grupurile de lucru pentru elaborarea modulului de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala, în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de
convergenţă, O.G. 29/2007;
• Elaborare acord de cooperare cu ANRMAP si UCVAP;
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• Comentarii şi puncte de vedere pe materialele şi documentele elaborate de catre DG
AM-POR;
• Elaborare lista de cheltuieli eligibile aferenta fiecarui domeniu major de intervenţie
din POR;
• Elaborarea manualelor de proceduri de lucru specifice DGAPP pentru:
- Fluxul fondurilor FEDR şi cofinanţarea aferentă acestora;
- Cereri de fonduri şi sistemul de conturi bancare al AM
- Executarea plăţilor;
- Inregistrarea contabila şi elaborarea planului de conturi pentru POR
- Eşantionare pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor
- Verificarea eligibilităţii cheltuielilor pe baza documentelor justificative
- Verificarea pe teren
- Autorizarea cheltuielilor eligibile
• Elaborarea de sectiuni din următoarele proceduri aferente POR:
- Procedura de elaborare/ modificare/ monitorizare a procedurilor de lucru;
- Procedura de verificare a atribuţiilor delegate OI;
- Procedura de avizare a şefului Organismului Intermediar;
- Procedura de avizare a manualelor interne de proceduri ale Organismelor
Intermediare;
- Procedura de gestionare a riscurilor;
- Procedura de arhivare;
- Procedura de recuperare în caz de dezastru a documentelor;
- Procedura management resurse umane;
- Procedura de recuperare a debitelor.
Rezultate:
• Manualul de proceduri al DGAPP a fost finalizat şi aprobat în data de 26 septembrie
2007;
• Reflectarea in bugetul aprobat pe 2008 a anexelor aferente POR;
• Ordine de cheltuieli eligibile pentru POR – dintre care 5 publicate în Monitorul
Oficial;
• Instrucţiuni de completare a Manualelor Organismelor Intermediare;
• Semnare Acord de delegare cu ACP;
• Transmiterea informatiilor privind sistemul de implementare financiar a POR catre un
numar estimativ de 270 potenţiali beneficiari.
Activităţi realizate pentru implementarea financiară a programelor de cooperare
teritorială europeană
• Stabilirea fluxurilor financiare pentru Programele de Cooperare Teritoriala
Europeana;
• Negocierea cu statele participante în Programe privind stabilirea fluxurilor
financiare;
• Participarea activă în grupul de lucru cu Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) şi
Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS) privind elaborarea fluxul
fondurilor, alocari financiare în cadrul Programelor, elaborare anexe buget, previzionari
de plăţi.
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• Propunere acord de delegare de la ACP la AM pentru Programul Operational RomâniaBulgaria şi pentru Programul Operational România-Serbia a unor atributii ale acesteia;
• Participarea activă în grupul de lucru pentru elaborarea 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" şi a normelor de aplicare;
• Analiza a documentelor elaborate in cadrul DGCT privind aspectele financiare si a
sistemului de control şi verificare a eligibilităţii cheltuielilor şi emiterea de completari şi
modificarii ale acestora.
Alte activităţi realizate în 2007
• Inchiderea Programului finantat integral de la bugetul de stat aprobat prin HG
811/2006.
În baza HG 811/2006 privind finanţarea din bugetul MDLPL a asistenţei tehnice pentru
pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013” s-au efectuat plaţi în suma de 55.080.590,50 RON, pentru un
numar de 83 de contracte care au prezentat documentaţia completă.
• În baza Hotarârii de Guvern nr. 1909/2006 privind asigurarea fondurilor necesare
supervizării contractelor de lucrări finanţate din componenta SAMTID a programului
PHARE 2002 Coeziune Economică şi Socială, din bugetul propriu al MDLPL, s-au efectuat
plăţi în sumă de 1.202.944,61 RON.
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II. Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care
revin MDLPL în domeniul cooperării transfrontaliere,
transnaţionale şi interregionale:
II.1. Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană
II.1.a. Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională
II.2.b. Direcţia Cooperare Transfrontalieră PHARE

II.1.a. Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională
• Crearea unei singure direcţii, Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională care
gestionează programele de cooperar teritorială europeană 2007 – 2013 la graniţele interne
ale UE, precum şi programele la graniţele externe. DCTI a fost creată prin reorganizare
celor două direcţii (Direcţia de Cooperare cu Statele Nemembre UE şi Direcţia de
Cooperare cu Statele Membre UE);
• A fost creat cadrul legal adecvat:
prin adoptarea, la nivelul comunitar, a Regulamentului Comisiei 718/2007 din 12
Iunie 2007 stabilind prevederile de implementare pentru Regulamentul IPA şi a
Regulamentului Comsiei Nr. 951/2007 din 9 august 2007 stabilind regulile de
implementare pentru Regulamentul ENPI,
- prin adoptarea, la nivel naţional:
• a Ordonanţei 46/2007 care stabileşte mecanismele pentru asigurarea co-finanţării
naţionale pentru programele de cooperare teritorială europeană,
• a Ordonanţei de urgenţă 127/2007 care reglementează organizarea şi funcţionarea
grupărilor europene pentru cooperare teritorială europeană Actul normativ a fost
elaborat de către DCTI, în cadrul unui grup de lucru din cadrul ministerului şi a unui
grup de lucru inter-ministerial,
• a Hotărârii de Guvern pentru stabilirea Secretariatelor Tehnice Comune şi a
Punctelor de Informare, în vederea implementării programelor operaţionale de
cooperare teritorială europeană (aprobată de Guvernul României în decembrie 2007 şi
care urmează să fie publicată).
• Pe parcursul anului 2007, activitatea de programare a continuat:
Au fost aprobate de Comisia Europeană:
- Programul de Cooperare Interregională Interreg IV C (septembrie 2007);
- Programul de Cooperare Interregională URBACT II (octombrie 2007);
- Programul de Cooperare Interregională INTERACT 2007-2013 (decembrie
2007), finanţat din FEDR;
- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (decembrie
2007), finanţat din FEDR;
-

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
(decembrie 2007), finanţat din FEDR;
- Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (decembrie 2007),
finanţat din FEDR.
• A fost transmis la Comisia Europeană şi urmează să fie aprobat:
- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (finanţat din IPA),
• Pe parcursul anului 2008, vor fi transmise la Comisia Europeană, în vederea
aprobării (având în vedere faptul că regulamentul de implementare pentru
Regulamentul ENPI a fost adoptat în august 2007):
- Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova
(finanţat din ENPI), de către Autoritatea Comună de Management aferentă,
din cadrul MDLPL;
- Programul Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre
(finanţat din ENPI), de către Autoritatea Comună de Management aferentă,
din cadrul MDLPL;
- Programul
Operaţional
Comun
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
(finanţat din ENPI), de către Autoritatea Comună de Management din
Ungaria.
• Au fost lansate licitaţiile pentru depunerea proiectelor de către beneficiari, în
vederea finanţării, în cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg IV C şi a
Programului de Cooperare Interregională URBACT II,
• Participarea DCTI la întrunirile Comitetelor de Monitorizare stabilite pentru
programele pentru care DCTI este Autoritate Naţională, precum şi la reuniunile
Comitetelor de Monitorizare stabilite pentru gestionarea programelor operaţionale
sectoriale finanţate sub obiectivul convergenţă;
- A fost demarată activitatea de implementare, prin elaborarea ghidurilor
şi procedurilor pentru programele pentru care DCTI este Autoritate de
Management şi prin contribuţia la elaborarea ghidurilor şi procedurilor
pentru programele pentru care DCTI este Autoritate Naţională. Totodată, au
fost desemnate structurile de management şi control pentru gestionarea
programelor, conform regulamentelor europene şi a fost demarată
pregătirea Sistemului Unic de Management al Informaţiei - SMIS, pentru
monitorizarea implementării proiectelor care vor fi finanţate;
- DCTI a desfăşurat activităţi de promovare şi instruire a potenţialilor
beneficiari, prin:
• Organizarea unei conferinţe internaţionale, la Bucureşti, pentru lansarea
programelor de cooperare teritorială europeană gestionate în cadrul direcţiei (iunie
2007),
• Diseminarea informaţiilor cu privire la programele de cooperare teritorială europeană
gestionate, participând la reuniunile din regiunile României organizate în cadrul
caravanei de informare a ministerului cu privire la programele cu finanţare
nerambursabilă,
• Organizarea unor sesiuni de instruire pentru potenţialii beneficiari, în cazul
Programelor de Cooperare Interregională URBACT II şi Interreg IV C ,
• Organizarea unor grupuri de lucru bilaterale pentru crearea de parteneriate în
cadrul Programului de Cooperare Interregională URBACT II, a Programului de Cooperare
Interregională Interreg IV C şi a Programului Operaţional de Cooperare Transnaţională SudEstul Europei,
-
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• Dezvoltarea portofoliului de proiecte, prin sprijinirea identificării proiectelor cu
impact strategic care ar putea fi finanţate în cadrul Programului Operaţional de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. DCTI a organizat reuniuni cu potenţialii
beneficiari, iar proiectele astfel identificate au fost cuprinse într-un Memorandum care a
fost semnat în şedinţa comună a Guvernului României şi a Guvernului Ungariei, în data de
14 noiembrie 2007. În acelaşi timp, este în pregătire un proces similar pentru
identificarea proiectelor strategice care vor fi finanţate în cadrul Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria. Adiţional, cu sprijinul asistenţei tehnice din Germania,
s-a derulat un proces de sprijinire a dezvoltării portofoliului de proiecte pentru Programul
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. Pe baza unor propuneri de
proiecte ale potenţialilor beneficiari, DCTI împreună cu experţi din Germania au asigurat
consultanţa pentru îmbunătăţirea aplicaţiilor ce vor fi depuse pentru finanţarea în cadrul
schemelor programului,
• Crearea site-ului aferent programelor de cooperare teritorială europeană
(www.infocooperare.ro), a site-ului specific fiecărui program care cuprind informaţii
specifice, relevante pentru potenţialii beneficiari şi a portalului pentru sprijinirea
beneficiarilor
(www.mdlpl.ro/_documente/coop_teritoriala/PSB.htm)
care
oferă
posibilitatea potenţialilor beneficiari să identifice partenerii necesari în vederea
elaborării, în comun, a proiectelor pentru finanţare în cadrul programelor de cooperare
teritorială europeană. Adiţional, a fost creat un forum on-line, în cadrul căruia potenţialii
beneficiari au putut solicita clarificări cu privire la programe, direct managerilor de
program, în perioada 10-14 decembrie;
- Au fost întreprinse activităţi pentru întărirea capacităţii administrative
prin: angajarea de personal şi prin participarea personalului existent la
sesiuni de instruire.

II.2.b. Direcţia Cooperare Transfrontalieră PHARE
Contractarea schemelor de granturi Phare CBC 2005 din cadrul celor cinci programe
dedicate fiecărei graniţe ale României finanţate prin Acordul de Finanţare Phare
CBC 2005 semnat la 16 august 2006.
Pentru programele de cooperare transfrontalieră prin Acordul de Finanţare Phare CBC
2005 semnat la data de 16 august 2006 au fost alocate României fonduri Phare în valoare
de 34.000.000,00 euro, astfel:
-

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

graniţa România-Bulgaria 8.000.000,00 euro
graniţa România-Ungaria 5.000.000,00 euro
graniţa România-Ucraina 9.000.000,00 euro
graniţa România-Moldova 7.000.000,00 euro
graniţa România-Serbia 5.000.000,00 euro

În cadrul programului Phare CBC 2005 România-Bulgaria, au fost alocate 8M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,516M€ pentru finanţarea de
proiecte/granturi din cadrul următoarelor priorităţi:
• Cooperarea în Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri
• Protectia si Dezvoltarea Durabila a Mediului
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•
•

Actiuni “People to People”
Asistenta Tehnică pentru programul Phare CBC Romania –Bulgaria

În vederea realizării în urma procesului de contractare a unei înalte rate de absorţie de
a fondurilor de preaderare, DCT Phare a mai lansat o a doua sesiune de solicitare de
depunere de proiecte în data de 15 august 2007 cu termen final de depunere a ofertelor
1 octombrie 2007. Astfel, 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 M€ fonduri Phare şi 1,994 M€ co-finanţare naţională, realizându-se în urma
procesului de contractare o rată de absorţie a fondurilor de preaderare în procent de
99,73 %. Toate aceste proiecte se află în curs de implementare.
În cadrul programului Phare CBC 2005 România-Ungaria, au fost alocate 5M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,590M€ 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 M€ fonduri Phare şi 1,581 M€ co-finanţare
naţională, realizându-se în urma procesului de contractare o rată de absorţie a
fondurilor de preaderare în procent de 99,51 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor
încheiate în urma procesului de evaluare-contractare. Toate aceste proiecte se află în
curs de implementare.
În cadrul programului Phare CBC 2005 România-Moldova, au fost alocate 7M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,217M€ 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 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 M€ fonduri Phare şi 1,695 M€ co-finanţare
naţională realizându-se în urma procesului de contractare o rată de absorţie a fondurilor
de preaderare în procent de 96,89 %. Toate aceste proiecte se află în curs de
implementare.
În cadrul programului Phare CBC 2005 România-Ucraina, au fost alocate 9M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,867M€ pentru finanţarea de
proiecte/granturi din cadrul următoarelor priorităţi:
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• 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 Romania-Ucraina
În vederea realizării în urma procesului de contractare a unei înalte rate de absorţie de
a fondurilor de preaderare, de DCT Phare a mai lansat o a doua sesiune de solicitare de
depunere de proiecte în data de 15 august 2007 cu termen final de depunere a ofertelor
1 octombrie 2007. Astfel, 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
7,391M€ fonduri Phare şi 2,381M€ co-finanţare naţională realizându-se în urma
procesului de contractare o rată de absorţie a fondurilor de preaderare în procent de
82,12 %. Toate aceste proiecte se află în curs de implementare.
În cadrul programului Phare CBC 2005 România-Serbia, au fost alocate 5M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,584M€ 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
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-Serbia
În vederea realizării în urma procesului de contractare a unei înalte rate de absorţie
de a fondurilor de preaderare, de DCT Phare a mai lansat o a doua sesiune de
solicitare de depunere de proiecte în data de 15 august 2007 cu termen final de
depunere a ofertelor 1 octombrie 2007. Astfel, în cadrul acestui program s-au
contractat 52 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 4,959M€ fonduri Phare şi 1,563M€ co-finanţare
naţională realizându-se în urma procesului de contractare o rată de absorţie a
fondurilor de preaderare în procent de 99,18 %. Toate aceste proiecte se află în curs
de implementare.
De asemenea, pentru realizarea ratelor de absorţie menţionate în cadrul programelor
Phare CBC 2005 Ro-Se, Ro-Bg şi Ro-Md a fost necesară modificarea fişelor de proiect
precum şi primirea aprobărilor pe aceste modificări, fără de care nu s-ar fi putut
realiza contractarea.
La începutul anului 2007 DCT Phare a demarat fundamentarea documentelor privind
necesitatea extinderii perioadelor de implementare a proiectelor finanţate în cadrul
Acordului de Finanaţre Phare CBC 2005, documente care au fost discutate cu
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului precum şi cu cei ai Reprezentanţei
Comisiei Europene din România şi finalizate în martie 2007. În urma acestei solicitări,
în data de 7.11.2007 a fost primit acordul Comisiei cu privire la extinderea perioadei
de implelemtare de 9 luni pentru programele Phare CBC Ro-Bg, Ro-Ua, Ro-Se şi Ro-Md.
Pregătirea şi lansarea schemelor de granturi Phare CBC 2006 din cadrul celor cinci
programe dedicate fiecărei graniţe ale României finanţate prin Acordul de Finanţare
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Phare CBC 2006 semnat la 16 iulie 2007.
Pentru programele de cooperare transfrontalieră prin Acordul de Finanţare Phare CBC
2006 ce a fost semnat în data de 16 iulie 2007 fost alocate României fonduri Phare în
valoare de 35.996.000,00 euro, astfel:
•
•
•
•
•

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

graniţa România-Bulgaria 8.000.000,00 euro
graniţa România-Ungaria 5.000.000,00 euro
graniţa România-Ucraina 7.000.000,00 euro
graniţa România-Moldova 8.996.000,00 euro
graniţa România-Serbia 7.000.000,00 euro

În vederea pregătirii lansării celor cinci programe, respectiv stabilirea tuturor paşilor
din punct de vedere tehnic al lansărilor şi evaluărilor comune s-au efectuat întâlniri
ale reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ale
Comitetelor Comune de Cooperare.
Pentru programul Programul Phare CBC 2006 România-Ungaria, având în vedere
faptul că alocarea financiară este prevăzută numai pentru partea română, fiind ultimul
an de lansare a unor programe finanţate din fonduri de pre-aderare, în urma
consultărilor cu membrii Comitetului Comun de Coordonare şi a exprimării acordului
acestora pe Pachetul de aplicaţii în data de 12 octombrie s-a lansat solicitarea de
depunere de propuneri de proiecte, cu termen final de depunere a ofertelor în 9.01.
2008.
De asemenea pentru a asigura o perioadă suficientă de implementare a
proiectelor/granturilor care vor fi aprobate spre finanţare pentru toate cele cinci
programe, DCT Phare a informat în scris Responsabilul Naţional cu Autorizarea
Finanţării din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor cu privire la cuplarea în
cadrul procesului de evaluare a celor 4 faze, a primelor 2 şi a ultimelor 2.
Pentru programul Programul Phare CBC 2006 România-Bulgaria, pentru
componenta de infrastructură în cadrul întâlnirii Comitetului Comun de Coordonare din
iulie 2007 de la Bucureşti s-a primit acordul părţii bulgare de a lansa această
componentă înainte de celelalte componente ale programului pentru a se putea realiza
implementarea proiectelor ce vor fi finanţate. Astfel, în data de 29 octombrie a fost
lansată având ca termen final pentru depunerea ofertelor data de 29 ianuarie 2008.
În data de 15.10.2007 a avut loc la Sofia întâlnirea reprezentanţilor Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ai Comitelui Comun de Cooperare în
care s-au stabilit toate aspectele legate de lansarea comună a celorlalte componente
ale programului, începând de la aprobarea pachetului de aplicaţie, componenţa
comisiei de evaluare, data lansării comune, a începerii evaluării precum şi a paşilor ce
trebuie parcurşi în cadrul sesiunii de evaluare până la finalizarea acesteia şi aprobarea
listei finale a proiectelor propuse spre finanţare. Astfel, în data de 14 decembrie 2007
a fost lansată schema de granturi cu termen final de depunere a ofertelor 14 februarie
2008 şi de începere a evaluării 18 februarie 2008.
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Pentru programul Programul Phare CBC 2006 România-Serbia, având în vedere
faptul că există o experienţă îndelungată privind lansarea şi evaluarea comună a
programelor Phare CBC 2004 şi 2005 reprezentanţii MDLPL şi ai Comitetului Comun de
Cooperare al programului au stabilit ca data de lansare comună a programului Phare
CBC 2006 data de 26.10.2007 cu termen limită de depunere a ofertelor 23.01.2008.
Pentru programul Programul Phare CBC 2006 România-Ucraina, în data de
04.09.2007 a avut loc la Suceava întâlnirea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ai Comitelui Comun de Cooperare în care s-au
stabilit toate aspectele legate de lansarea comună a programului, începând de la
aprobarea pachetului de aplicaţie, componenţa comisiei de evaluare, data lansării
comune, a începerii evaluării precum şi a paşilor ce trebuie parcurşi în cadrul sesiunii
de evaluare până la finalizarea acesteia şi aprobarea listei finale a proiectelor propuse
spre finanţare. Astfel, în data de 18 octombrie a fost lansată schema de granturi având
ca termen final pentru depunerea ofertelor data de 18 ianuarie 2008.
Pentru programul Programul Phare CBC 2006 România-Moldova, în data de
27.09.2007 a avut loc la Chişinău întâlnirea reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ai Comitelui Comun de Cooperare în care s-au
stabilit toate aspectele legate de lansarea comună a programului, începând de la
aprobarea pachetului de aplicaţie, componenţa comisiei de evaluare, data lansării
comune, a începerii evaluării precum şi a paşilor ce trebuie parcurşi în cadrul sesiunii
de evaluare până la finalizarea acesteia şi aprobarea listei finale a proiectelor propuse
spre finanţare. Astfel, în data de 18 decembrie a fost lansată schema de granturi
având ca termen final pentru depunerea ofertelor data de 19 februarie 2008.

Implementarea, monitorizarea şi finalizarea contractelor de lucrări finanţate din
cadrul Memorandumurilor de Finanţare Phare CBC 2001-2003
În anul 2007 s-au aflat în derulare programele finanţate prin Memorandumurile de
Finanţare Phare CBC 2001-2003, pentru care aceste Memorandumuri au fost semnate în
perioada anterioară.
Programele de cooperare transfrontalieră România-Ungaria
În cadrul Memorandumurilor de Finanţare Phare CBC 2002 şi Phare CBC 2003 au fost
finalizat următoarele proiecte, care au avut ca obiective:
Îmbunătăţirea infrastructurii
• Pasaj Superior peste calea ferata în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea (RO) –
Csengersima (HU)
Protecţia şi managementul mediului
• Coridor Româno – Ungar pentru conservarea biodiversivităţii
Prin proiectul de infrastructură a fost finalizat pasajul de trecere peste calea ferată, în
Satu Mare, pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare
Prin proiectul de protecţia şi managementul mediului s-au realizat:
• 5 noi centre de vizitare în zona „coridorului verde” situat în judeţul Bihor;
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•

achiziţii de echipamente de monitorizare şi de conservare a biodiversităţii

Programele de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
În cadrul Memorandumurilor de finanţare Phare CBC 2001-2003 României i s-au alocat
24M€ fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 9,663M€.
În cursul anului 2007 au fost finalizate următoarele proiecte vizând îmbunătăţirea
infrastructurii:
• Punctul de trecere a frontierei Ro-Bg între Călăraşi (România) şi Silistra (Bulgaria) şi
achiziţionarea unui ferryboat;
• Punct de trecere a frontierei şi achiziţionarea unui ferryboat la Turnu Măgurele
(România) şi Nikopol (Bulgaria);
• Reabilitarea DN3 Călăraşi-Chiciu;
• Reabilitarea drumului naţional NR 3B, între legătura drumului naţional NR 3 şi
Călăraşi, de la km 0+000 la km 3+020;
• Giurgiu – Îmbunătăţirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei;
Prin aceste proiecte de infrastructură s-au realizat:
• 2 noi puncte de trecere a frontierei şi achiziţionarea a 2 ferryboat-uri;
• reabilitarea a 3 km din drumul naţional 3B, între legătura cu drumul naţional 3 şi
Călăraşi;
• îmbunătăţirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei Giurgiu prin
construcţia şi reabilitarea a cca 6 km de drum, construcţia unui nou pod peste canalul
Sf. Gheorghe şi modernizarea a 400 m din cheiul Dunări, în zona terminalului de
pasageri;
Programul iniţiativă graniţe externe 2003 şi programele de vecinătate cu Serbia,
Ucraina şi Republica Moldova
In vederea pregătirii viitoarelor programe de vecinătate, prin Memorandumul de Finanţare
Phare CBC 2003 României i-a fost alocat un buget Phare de 6,560 Meuro la care se adaugă o
cofinanţare naţională de 1,396 Meuro. În cadrul programului Phare CBC România-Serbia, în
anul 2007 a continuat implementarea următorului proiect privind:
Îmbunătăţirea infrastructurii
• 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,
Prin acest proiect de infrastructură au fost reabilitaţi 27 km de drum între Voiteg şi
punctul de trecere a frontierei cu Serbia de la Moraviţa,
Implementarea şi monitorizarea contractelor de lucrări, asistenţă tehnică şi a
proiectelor finanţate prin Acordurile de Finanţare Phare CBC 2004-2005 şi a
programului INTERREG III B CADSES
Programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria Phare CBC 2004-2005
Prin Memorandumul de Finanţare Phare CBC România-Ungaria 2004, României i s-au
alocat 5M€ fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,580M€
pentru următoarele tipuri de proiecte:
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•
•
•

Schema mare de granturi
Fondul comun al proiectelor Mici (contracte de grant)
Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România –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 acestora fiind de 4,9475M€ fonduri
Phare şi 1,5665M€ 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 s-au aflat în curs
de implementare în anul 2007, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de
addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în teren de
monitorizare.
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Ungaria, au fost alocate 5M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,590M€ 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 M€ fonduri Phare şi 1,581 M€ co-finanţare
naţională.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor
încheiate în urma procesului de evaluare-contractare. Toate aceste proiecte se află în
curs de implementare.
Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria Phare CBC 2004-2005
Prin Memorandumul de Finanţare Phare CBC 2004, pentru programul România-Bulgaria
au fost alocate 8M€ fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de
2,642M€ pentru următoarele proiecte:
• Imbunătăţirea traficului la punctul de trecere a frontierei Turnu Măgurele – Nikopole
prin reabilitarea drumului judeţean DJ 546 între km 4+000 – 40+000
• Imbunătăţirea infrastructurii de legătură la punctul de trecere a frontierei Rast (Ro)–
Lom (Bg)
• Fondul Comun al Proiectelor Mici (schema de granturi)
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 31 proiecte de investiţii,
granturi şi asistenţă tehnică în valoare totală de 7,947M€ fonduri Phare şi 2,618M€ cofinanţare 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
toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de implementare în anul 2007, DCT Phare a
analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte
intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare.
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Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Bulgaria, au fost alocate 8M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,516M€ pentru finanţarea de
proiecte/granturi din cadrul următoarelor priorităţi:
• Cooperarea în Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri
• Protecţia şi Dezvoltarea Durabilă a Mediului
• Actiuni “People to People”
• Asistenta Tehnică pentru programul Phare CBC Romania –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 M€ fonduri Phare şi
1,994 M€ co-finanţare naţională, realizându-se în urma procesului de contractare o rată
de absorţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,73 %. Toate aceste proiecte se
află în curs de implementare.
Programul de cooperare transfrontalieră România-Republica Moldova Phare CBC
2004-2005
Prin Memorandumul de Finanţare 2004, României i s-au alocat 5M€ fonduri Phare la care
se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,590M€ pentru finanţarea de proiecte din
cadrul următoarelor priorităţi:
• Dezvoltare economica si sociala - Schema de granturi
• Fondul comun al proiectelor Mici - Schema de granturi
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania-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 4,995MEuro fonduri
Phare şi 1,583Meuro 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 s-au aflat în curs
de implementare în anul 2007, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de
addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în teren de
monitorizare.
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Moldova, au fost alocate 7M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,217M€ 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 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 M€ fonduri Phare şi 1,695 M€ co-finanţare
naţională. Toate aceste proiecte se află în curs de implementare.
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Programul de cooperare transfrontalieră România-Ucraina Phare CBC 2004-2005
Prin Memorandumul de Finanţare 2004 României i s-au alocat 6MEuro fonduri Phare la
care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,900MEuro pentru finanţarea de
proiecte din cadrul următoarelor priorităţi:
• Dezvoltare economica si sociala - 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 5,008MEuro
fonduri Phare şi 1,586Meuro co-finanţare naţională, procentul de contractare fiind de
83,48 %. Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor
în urma procesului de evaluare-contractare. Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat
în curs de implementare în anul 2007, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii
legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite
în teren de monitorizare.
Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005 România-Ucraina, au fost alocate 9M€ fonduri
Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,867M€ 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 Romania-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 7,391M€ fonduri Phare şi
2,381M€ co-finanţare naţională. Toate aceste proiecte se află în curs de implementare.
Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia Phare CBC 2004-2005
Prin Memorandumul de Finanţare 2004 României i s-au alocat 4MEuro fonduri Phare la
care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 1,270MEuro pentru finanţarea de
proiecte din cadrul următoarelor priorităţi:
• Dezvoltare economica si sociala - 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 3,597MEuro fonduri Phare şi 1,132Meuro 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 s-au aflat în curs de implementare în anul 2007, DCT Phare a analizat şi a
aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte
intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare.
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Prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2005, în cadrul programului România-Serbia, s-au
alocat 5MEuro fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de
1,584MEuro 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 MEuro
fonduri Phare şi 1,563 Meuro co-finanţare naţională. Toate aceste proiecte se află în
curs de implementare.
Programul Interreg III B CADSES
De asemenea, DCT Phare a avut ca obiectiv pentru anul 2007 implementarea proiectelor
de granturi aflate în derulare, finanţate prin Programul Interreg III B CADSES, finanţat
prin Memorandumul de Finanţare PHARE Naţional 2004 – RO 2004/016-772 - semnat la
data de 2 august 2005. În cadrul acestui program, au fost contractate un număr de 11
proiecte în valoare de 1.937.350,50 Euro, care se află în curs de implementare, iar în
anul 2007 DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri,
achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare.

Elaborarea de materiale informative, pregătirea şi participarea în cadrul întâlnirilor
lunare/trimestriale/semestriale cu Birourile Regionale pentru Cooperare
Transfrontalieră, beneficiarii contractelor de grant, Reprezentanţa Comisiei
Europene în România, Ministerul Economiei şi Finanţelor, partenerii din cele cinci
ţări inclusiv partenerii programului INTERREG III B CADSES
Pe parcursul anului 2007 DCT Phare a realizat numeroase materiale informative, a
participat în cadrul Comitetelor Comune de Monitorizare (JMC), Comitetelor Sectoriale
de Monitorizare (SMSC), Comitetelor Comune de Cooperare din cadrul programelor de
cooperare transfrontalieră, precum şi la diverse întâlniri cu Birourile Regionale CBC,
diverşi beneficiari.
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III. LUCRĂRI PUBLICE, LOCUINŢE ŞI CONSTRUCŢII
Direcţiile responsabile cu realizarea atribuţiilor care
revin MDLPL în domeniul lucrărilor publice, locuinţelor
şi construcţiilor:
III.1.Direcţia Generală Lucrări Publice
III.1.a Direcţia Gestiune Programe Naţionale
III.1.b.Direcţia Monitorizări Lucrări Publice
III.2. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii
III.2.a. Direcţia Infrastructurii Calităţii în Construcţie
III.2.b. Direcţia Legislaţie şi Reglementări în
Construcţie
III.2.c. Direcţia de Coordonare a Activităţii în
Teritoriu
III.3. Direcţia Unitatea de Management a Proiectului
Direcţia Generală Lucrări Publice este compartimentul funcţional din aparatul propriu al
MDLPL care asigură realizarea politicilor publice prevăzute în Programul de Guvernare
privind lucrările publice de infrastructură rurală, lucrări tehnico-edilitare, proiecte şi
programe de construcţii de locuinţe a căror derulare este în sarcina ministerului,
construcţii social-culturale şi sportive şi programele naţionale de reabilitare termică a
clădirilor de locuit multi-etajate.

III.1.Direcţia Generală Lucrări Publice
Proiectele de legi propuse pentru Programul legislativ al Guvernului pentru anul
2007
• Proiectul de Lege a locuinţei;
• Proiectul de Lege pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi şi a
răspunderilor ce le revin privind administrarea şi întreţinerea fondului locative.
Având în vedere complexitatea problematicilor specifice sectorului locativ, precum şi
dezbaterile din Parlamentul European pe aceste teme, conducerea ministerului a decis
retragerea celor două proiecte de lege şi iniţierea procedurii de selecţie a unui
consultant internaţional cu experienţă în domeniu, în vederea elaborării unui studiu care

să includă propuneri privind adoptarea celor mai bune standarde şi practici europene în
legislaţia specifică sectorului locativ. Consultantul selectat în cursul lunii aprilie a
încheiat contract cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în luna mai,
urmând ca acesta pe parcursul elaborării studiului să dialogheze în permanenţă cu
grupul de lucru interministerial, special constituit în vederea implementării standardelor
europene în legislaţia română privind locuirea.
Activităţile realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
În anul 2007, au fost iniţiate în cadrul direcţiei noastre şi au fost adoptate 47 acte
legislativ-normative care vizează reglementarea domeniului construcţiilor de locuinţe,
din care:
• 2 acte la nivel de ordonanţă, din care una de urgenţă. Cu privire la cele 2 Ordonanţe
adoptate, precizăm următoarele: una se referă la modificarea şi completarea Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe având în vedere
reglementarea vânzării locuinţelor pentru tineri şi cealaltă se referă la asigurarea
fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi
din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
• 19 Hotărâri ale Guvernului. Cele 19 Hotărâri ale Guvernului privesc următoarele:
- 11 se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor
obiective de investiţii din cadrul programelor derulate de Agenţia Naţională
pentru Locuinţe;
- 2 se referă la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe prin promovarea unor
programe, şi anume:
dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în
România în perioada 2007-2010;
reabilitarea unor blocuri de locuinţe amplasate
în localităţi din zone defavorizate, pentru anul
2007.
- 4 se referă la programul de reconstrucţie/reparare a caselor de locuit
afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui
şi Vrancea în luna septembrie 2007, precum şi la finanţarea acestor acţiuni.
- hotărâre se referă la actualizarea limitelor de venit pentru accesul la
locuinţele sociale,
- o hotărâre are caracter normativ şi se referă la recepţia lucrărilor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
- 26 Ordine din care 2 Ordine comune cu Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative.
• Cele 28 de Ordine, se referă la:
- 26 sunt Ordine cu privire la aprobarea, modificarea şi actualizarea valorii
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în
programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
- 2 Ordine sunt comune cu Ministerul Internelor şi Reformei administrative au
în
vedere aprobarea şi modificarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personală aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rezultate semnificative obţinute:
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Pentru a veni în sprijinul chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, la iniţiativa ministerului nostru, Guvernul a
adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii
în domeniul construcţiilor de locuinţe, prin programe la nivel naţional, aprobată prin
Legea nr. 515/2006 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, prin aplicarea cărora s-au şi realizat şi pus în
funcţiune, în anul 2007, un număr de 169 unităţi locative.
Programului de construcţii locuinţe pentru tineri
În cadrul acestui program, în anul 2007, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a recepţionat
la nivel naţional 2.700 de unităţi locative. Pentru construirea acestora s-au cheltuit
223.741 mii RON.
Achiziţia şi distribuţia de materiale de construcţie pentru sinistraţi
Tot în anul 2007, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a achiziţionat materiale de
construcţie în scopul sprijinirii persoanelor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav
avariate de inundaţii. Acestea au fost distribuite pentru reconstruirea a 737 locuinţe şi
consolidarea a 386 locuinţe în judeţul Galaţi, precum şi pentru reconstruirea a 5 case în
judeţul Vaslui şi a 54 locuinţe în judeţul Vrancea.
Cantităţile totale de materiale de construcţie pe care Agenţia Naţională pentru Locuinţe
le-a achiziţionat prin licitaţiile deschise organizate în acest scop sunt următoarele:
8.093 tone de ciment (161.880 de saci), 879.980 kg de armătură, 20.576 mc elemente
de zidărie, 4.857 mc cherestea, 47.520 mc agregate de balastieră, 485,560 buc cărămidă
plină pentru coş de fum, 67.660 mp tablă cutată zincată, 5.805 mc lemn ecarisat, 3.184
buc uşi interioare, 796 buc uşi exterioare şi 5.301,36 mp ferestre PVC.
Fondurile totale alocate de la bugetul de stat pentru achiziţionarea materialelor de
construcţie s-au ridicat la cifra de 30 milioane lei, dintre care au fost utilizaţi
26.824.555,03 RON (TVA inclus).
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii nr.
114/1996
Obiective stabilite la începutul anului 2007:
• Finanţarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru obiectivele de locuinţe sociale
cuprinse în program şi aflate în diferite stadii de execuţie;
• Finalizarea obiectivelor care aveau termen de punere în funcţiune în anul 2007.
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
• Urmărirea şi monitorizarea realizării lucrărilor pentru obiectivele aflate în execuţie
precum şi a promovării investiţiilor de către consiliile locale, în vederea încheierii de
către acestea a contractelor de execuţie cu antreprenorii generali, pentru investiţiile
aflate în faza de promovare.
• Urmărirea finalizării şi a punerilor în funcţiune a obiectivelor de către consiliile
locale, în conformitate cu programul anual aprobat;
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• Asigurarea de la bugetul de stat, în completarea fondurilor alocate din bugetele
locale, a sumelor necesare finanţării obiectivelor de locuinţe sociale din program,
respectiv 20.529 mii lei. de la bugetul de stat pentru finanţarea a 806 locuinţe sociale;
Rezultate semnificative obţinute
• În anul 2007, din cele 806 locuinţe sociale finanţate (din care 432 introduse în
program în acest an) s-au recepţionat 483.
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Implementarea unui program nou de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale
pentru asigurarea, la nivel local, a unui fond de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
având în vedere că multe din cererile de locuinţe depuse la nivel local proveneau din
partea acestor categorii de persoane:
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor:
• inventarierea numărului de cereri de locuinţe depuse de chiriaşii evacuaţi sau care
urmează a fi evacuaţi din locuinţele ce se retrocedează foştilor proprietari (pe baza
datelor primite din teritoriu);
• iniţierea şi elaborarea O.U.G. nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr. 515/2006 prin
care, consiliile locale pot repartiza chiriaşilor evacuaţi 20% din locuinţele realizate prin
ANL, în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
• iniţierea şi elaborarea cadrului legal prin care, consiliile locale pot hotărî
promovarea şi realizarea unor obiective noi în construcţia de locuinţe sociale, în vederea
asigurării fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele
retrocedate foştilor proprietari. Acesta care a fost aprobat prin O.U.G. nr. 74/2007;
• demersuri privind asigurarea finanţării programului prin elaborarea H.G. nr.
1153/2007, prin care s-a alocat suma de 25.000 mii lei din Fondul Naţional de
Dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (2) din Legea nr. 10/2001 (2%
din sumele obţinute din privatizare se constituie într-un fond destinat asigurării de
locuinţe sociale chiriaşilor din imobilele restituite foştilor proprietari) şi a O.U.G. nr.
113/2006 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Dezvoltare.
• implementarea, aprobarea şi derularea programului de finanţare a construcţiilor de
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi;
• urmărirea promovării investiţiilor de către consiliile locale în vederea încheierii de
către acestea a contractelor de execuţie cu antreprenorii generali, pentru investiţiile
incluse în program şi aflate în faza de promovare şi monitorizarea realizării lucrărilor
pentru obiectivele la care au fost începute lucrările de execuţie.
Rezultate semnificative obţinute
• implementarea unui program nou de construcţii locuinţe prin care s-a finanţat
execuţia lucrărilor pentru un număr de 2.017 locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, din care s-au finalizat 169, în
judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Neamţ.
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Programul construcţiilor de locuinţe conform O.G. nr. 19/1994
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi care aveau
termene de punere în funcţiune în anul 2007.
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
• Urmărirea realizării lucrărilor pentru obiectivele aflate în execuţie şi a punerilor în
funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, în conformitate cu programul anual
aprobat.
• Asigurarea de la bugetul de stat a surselor de finanţare necesare punerii în funcţiune
a blocurilor de locuinţe.
Rezultate semnificative obţinute:
• În anul 2007 s-au finalizat 74 de locuinţe din cele 195 finanţate.
Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe în localităţi din zone
defavorizate – conform OUG nr. 125/2004
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Promovarea obiectivelor cuprinse în programul anual.
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
• elaborarea programului anual;
• iniţierea, elaborarea şi promovarea H.G. nr. 280/2007 prin care s-a aprobat
programul anual;
• promovarea celor 12 obiective de investiţii cuprinse în programul anual prin
realizarea la 5 dintre acestea de expertize tehnice, audit energetic şi studii de
fezabilitate; pentru celelalte 7 obiective de investiţii au fost avizate studiile de
fezabilitate, s-au elaborat şi proiectele tehnice, iar pentru 2 dintre acestea a fost
organizată licitaţia pentru achiziţia de lucrări.
Au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării surselor de finanţare pentru
achiziţia de proiecte tehnice, şi demararea execuţiei ca şi pentru promovarea de
obiective noi, după cum urmează: alocaţii bugetare: 731.000 lei
Rezultate semnificative obţinute
În anul 2007 au fost avizate un număr de 7 obiective pentru care s-au elaborat Ordinele
de aprobare şi s-au achiziţionat proiectele tehnice; pentru 2 obiective este în curs de
desfăşurare licitaţia pentru achiziţia de lucrări.
Au fost promovate un număr de 5 noi obiective noi pentru care s-a elaborat expertiza
tehnică, certificatul de audit energetic şi studiul de fezabilitate.
Programul de acordare a primelor de stat, conform O.U.G. 99/2006
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Acordarea primelor de stat pentru contractele de economisire creditare încheiate în
anul 2006
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
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• Asigurarea fondurilor de la bugetul de stat necesare asigurării plăţilor primelor de
stat. Alocaţii bugetare: 9.968.000lei
Rezultate semnificative obţinute
• În anul 2007 s-au acordat prime de stat pentru anul 2006 unui număr de 66.780 de
beneficiari care au încheiat contracte de economisire-creditare cu cele două instituţii
financiar bancare: Raiffeisen Banca pentru locuinţe şi HVB Banca Pentru Locuinţe.
Programul de sprijinire a construcţiilor de locuinţe proprietate personală conform
O.U.G. 51/2006 (20% subvenţie)
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• 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 2007 în vederea atingerii obiectivelor
• Asigurarea de la bugetul de stat, a surselor de finanţare pentru plata subvenţiilor în
cuantum de 20% din valoarea locuinţei, dar nu mai mult de 10.000 de Euro.
Alocaţii bugetare: 162.184 lei.
Rezultate semnificative obţinute
• Până la finele anului 2007 s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat pentru
locuinţe situate în judeţele Mureş, Suceava, Caraş-Severin, Ilfov şi Municipiul Bucureşti
în valoare de 162.184 lei.
Programul privind pietruirea, reabilitarea,
drumurilor de interes local clasate

modernizarea

si/sau

asfaltarea

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 judeţene şi comunale 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, oraşelor şi
muncipiilor, precum şi străzile principale din interiorul comunelor, prin:
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în execuţie (inclusiv a celor puse în
funcţiune parţial);
• începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
aprobate, în curs de aprobare sau în stadiu de elaborare la data aprobării Programului.
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Finanţarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie (lucrări în
continuare)
• Promovarea obiectivelor de investiţii noi (lucrări noi)
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
În vederea continuării execuţiei şi finalizarea unor lucrări începute, cât şi pentru
promovarea obiectivelor noi au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării surselor
de finanţare după cum urmează:
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Alocaţii bugetare:
Credit extern:
T.V.A. aferent credit:
Total Program:

54.011 mii lei
100.734 mii lei (în conformitate cu H.G. nr 1853/2006)
18.525 mii lei
173.270 mii lei

Rezultate semnificative obţinute
În anul 2007 s-au elaborat documentaţii tehnico – economice şi executat lucrări care au
condus la reabilitarea şi/sau realizarea de cca 344 km de drumuri noi de interes local.
Programul alimentare cu apă la sate
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 apa în 2.704 sate, ceea ce reprezintă 30% din numărul de 9.013 sate
care nu dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat, prin:
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în prezent în execuţie (inclusiv a celor
puse în funcţiune parţial);
• începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de
aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Finanţarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie (lucrări în
continuare) în 357 sate
• Promovarea obiectivelor de investiţii noi (lucrări noi) în 451 sate
• Total - 808 sate finanţate
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
În vederea continuării execuţiei şi finalizarea unor lucrări începute, cât şi pentru
promovarea obiectivelor noi au fost întreprinse demersurile în vederea asigurării surselor
de finanţare după cum urmează:
Alocaţii bugetare:
Credit extern:
T.V.A. aferent credit:
Total Program :

34.721mii lei
100.734 mii lei (în conformitate cu H.G. nr 1853/2006)
18.525 mii lei
158.980 mii lei

Rezultate semnificative obţinute
În anul 2007 au fost recepţionate şi puse în funcţiune sisteme centralizate de alimentare
cu apă în 24 sate din cele 357 sate finanţate.
Au fost promovate în conformitate cu obiectivele stabilite la începutul anului un număr
lucrări de sisteme centralizate de alimentare cu apă în 451 sate.
Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr.
687/1997 cu modificările ulterioare
Obiective stabilite la începutul anului 2007
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• Finalizarea sistemelor de alimentare cu apă pentru 114 localităţi, aflate în diferite
stadii de execuţie şi cu termen de punere în funcţiune în anul 2007
• Atacarea proiectării şi execuţiei de sisteme de alimentare cu apă pentru încă 106
localităţi prevăzute în etapa de extindere a Programului, cuprinsă în Memorandumul
M.T.C.T. aprobat în şedinţa Guvernului din 26.01.2006
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor:
Asigurarea surselor de finanţare - În anul 2007 pentru Programul Guvernamental a fost
alocată suma de 141.5 milioane lei (92.2 milioane lei din credite externe şi 49.4
milioane lei de la bugetul statului)
Acte normative care au dus la suplimentare surse finanţare - H.G. nr. 1304/ 2007
pentru completarea H.G. nr. 687/1997, prin care în perioada septembrie – decembrie
2007 finanţarea lucrărilor de alimentare cu apă a satelor s-a efectuat de la bugetul de
stat.
Rezultate semnificative obţinute
În anul 2007 au fost finalizate şi puse în funcţiune sisteme de alimentare cu apă pentru
122 localităţi şi a fost atacată proiectarea şi execuţia pentru 98 localităţi prevăzute în
etapa de extindere a Programului.
Programul construcţie săli de sport – conform HG nr. 818/2003
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi care aveau
termen de punere în funcţiune anul 2007.
• Promovarea unui număr de aproximativ 100 săli noi de sport.
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
În ceea ce priveşte finalizarea unor obiective începute, au fost întreprinse demersurile
în vederea asigurării surselor de finanţare după cum urmează:
Alocaţii bugetare:
Credit extern:
Surse extrabugetare:

106.661 mii lei
11.843 mii lei
80.051 mii lei

Total Alocaţii:

198.555 mii lei

Pentru promovarea obiectivelor noi au fost asigurate surse de finanţare după cum
urmează:
Alocaţii bugetare:
Surse extrabugetare :

44.986 mii lei
33.187 mii lei

Total Alocaţii :

78.173 mii lei
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TOTAL ALOCAŢII PROGRAM =

276.728 mii lei

Rezultate semnificative obţinute: în anul 2007 au fost recepţionate un număr de 120
săli de sport, au fost promovate un număr de 70 săli de sport noi
Programul de consolidare şi reabilitarea sălilor de sport construite înainte de anul
2000 – conform HG nr. 818/2003
Obiective stabilite la începutul anului 2007
• Finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi care aveau
termen de punere în funcţiune anul 2007.
• Promovarea lucrărilor la un număr de aproximativ 30 săli de sport
Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
În ceea ce priveşte finalizarea unor obiective, au fost întreprinse demersurile în vederea
asigurării surselor de finanţare după cum urmează: alocaţii bugetare: 7000 mii lei
Rezultate semnificative obţinute
În anul 2007 au fost recepţionate un număr de 8 săli de sport.
Au fost promovate lucrări la un număr de 9 săli de sport noi care au necesitat
reabilitarea.
Programul bazine de înot
Programul a început în 2007 şi urmăreşte punerea în funcţiune a 70 de bazine de înot, în
perioada 2007-2009, adaptate cerinţelor mediului urban: bazine olimpice, bazine polo şi
bazine didactic-şcolare.
Prin punerea in 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:
• Bazine olimpice cu 10 culoare, care vor include si un bazin didactic-pentru
antrenamente.
• Bazine polo, care vor include si un bazin didactic-pentru antrenament
• Bazine didactic şcolare.
Obiectivele stabilite la începutul anului 2007
• Aprobarea „Programului bazine de înot”.
• Asigurarea surselor de finanţare necesare demarării „Programului bazine de înot„.
• Susţinerea procedurii de achiziţie publică în vederea elaborării proiectelor pilot
pentru cele trei tipuri de bazine.
Finanţarea obiectivelor: În anul 2007 a fost alocată suma de 500 mii lei de la bugetul
de stat.
Rezultate semnificative obţinute:
• Aprobarea Programului Bazine de Înot realizat prin Compania Naţională de Investiţii
CNI-SA, prin Ordinul 677/3.04.2007
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• Aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Bazine de Înot,
realizat prin Compania de Investiţii CNI-SA, prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.
414/4.05.2007 publicată în M.O. nr. 339 din 18 mai 2007.
• Susţinerea concursului de soluţii pentru proiectele pilot şi predarea către CNI de
proiectanţii câştigători ai concursurilor, a celor 3 proiecte pilot.
•
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 5000 de locuitori se
vor construi cămine culturale TIP 3 cu o suprafaţă construită de 1300mp.
Obiectivele stabilite la începutul anului 2007:
• Demararea Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii
pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul
rural şi mic urban.
• Asigurarea surselor de finanţare pentru demararea programului.
• Elaborarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale
din mediul mic urban
• Elaborarea temei de proiectare în vederea organizării concursului de soluţii pentru
cele trei tipuri de cămine.
Asigurarea surselor de finanţare:
• Sursa de finanţare este de la bugetul de stat.
• În anul 2007 s-a alocat suma de 131.000 lei.
• Numărul de obiective care se vor pune în funcţiune în urma acestui program este de
150.
Rezultate semnificative obţinute
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 65/ 27 iunie 2007 - pentru modificarea OUG nr. 118/2006
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale publicată în M.O. nr. 441 din 29 iunie 2007
• Hotărârea Guvernului nr. 1214/ 2007 din 4 octombrie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru
proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională
de Investiţii C.N.I.-SA.
• Realizarea “Ghidului operaţional pentru „Programul prioritar naţional pentru
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale
din mediul mic urban” – care este în curs de aprobare 2008.
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• A fost elaborată tema de proiectare, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor,
urmând să fie organizat un concurs de soluţii pentru cele trei tipuri de cămine.
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III.2.Direcţia Generală Tehnica în Construcţii
Programul privind reabilitarea structurală (consolidarea) clădirilor de locuit
multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public,
prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, cu completările şi modificările
ulterioare.
Scopul programului: Reducerea riscului seismic, în principal a clădirilor de locuit înalte
cu peste P+3 etaje şi care au fost încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I
de risc seismic (aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 republicată în
anul 2007)
Beneficiarii programului:
Direcţi: Proprietarii locuinţelor persoane fizice din clădirile de locuit încadrate în clasa I
de risc seismic;
Indirecţi: Autorităţile publice locale în a căror responsabilitate intră gestionarea
situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi naturale, respectiv cutremure de pământ.
Obiective: Clădiri de locuit multietajate. Programul de acţiuni pe anul 2007 a cuprins
un număr de 53 clădiri aflate în diverse faze de execuţie/ proiectare a lucrărilor de
consolidare.
Surse de finanţare: Bugetul de stat prin bugetul MDLPL pentru finanţarea acţiunilor
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare aferente locuinţelor proprietate
privată a persoanelor fizice .
Fondul alocat prin Legea Bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 a fost de 7.882
mii lei.
Indicatori fizici:
Indicatori/
acţiune
Execuţie
consolidare
În curs de
contractare
execuţie
consolidare*
Cu proiecte în
derulare/ în
curs de
contractare
proiectare*
TOTAL

Număr clădiri
Bucureşti
Galaţi
Ploieşti
Roman
Total
Bucureşti
Câmpina
Bacău
Total

8
1
1
1
11
10
1
1
12

Bucureşti 28
Tulcea
2
53

Stadiu la
30 dec 2007
2 finalizate, 6 cu lucrări în continuare
PIF 2008
PIF 2008
PIF 2009
-1 contract nou,9 cu contractare trim II 2008
-lipsa locuinţe de necesitate, contractare 2009
-contractat

9 cu PIF trim. II-IV 2008, 19 cu PIF trim.II 09
2 cu PIF trim.II 2008

Programul de acţiuni pe anul 2007 privind executarea şi, după caz, expertizarea
tehnică şi proiectarea unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii
vulnerabile şi care prezintă pericol public
Scopul programului: înlăturarea pericolului de prăbuşire a unor elemente de
construcţii/ limitarea efectelor alunecărilor de teren
Beneficiarii programului: deţinătorii clădirilor publice şi autorităţile publice locale în a
căror responsabilitate intră gestionarea situaţiilor de urgenţă provocate de calamităţi
naturale (cutremure, alunecări de teren, inundaţii).
Obiective: construcţii de importanţă deosebită, nominalizate în Lista monumentelor
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul nr. 2.314/2004 al ministrului culturii şi
cultelor, care adăpostesc valori artistice/istorice, clădiri din domeniul ocrotirii
sănătăţii, şcoli, clădiri care adăpostesc aglomeraţii de persoane, clădiri care adăpostesc
valori ştiinţifice deosebite; alunecări de teren ce afectează comunităţi locale.
Sursă de finanţare: venituri proprii MDLPL constituite conform art. 40 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare la TITLUL
TRANSFERURI-Cod bugetar 55 01 18 Alte transferuri curente interne conform Legii
bugetului de stat pe anul 2007, nr. 486/2006.
Pentru anul 2007 a fost alocată suma de 24.000 mii lei.
Programele anuale: se elaborează de către MDLPL pe baza priorităţilor stabilite de
consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al municipiului Bucureşti, avizate de
comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv de Comitetul Municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi se derulează prin Compania Naţională de Investiţii
,,C.N.I.’’- S.A. (conform prevederilor HG nr. 203/2003 şi HGR nr. 789/2007).
Până la data de 31.12.2007 a fost decontată suma de 6.037.84 mii lei.
Programul de acţiuni pe anul 2007, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 689/2007, modificat
prin Ordinul MDLPL nr. 300/2007 şi completat prin Ordinul MDLPL nr. 1084/2007, a
cuprins:
Lista A: a cuprins 23 de obiective situate în 14 judeţe, cu lucrări în curs de execuţie, din
care 21 de clădiri şi 2 obiective de consolidări terenuri care prezintă pericol de
alunecare.
Realizări: În cursul anului 2007 s-au avizat/aprobat suplimentări de fonduri, în valoare
totală de 3.164 mii lei, în vederea continuării execuţiei de lucrări la 4 obiective, dintre
care 1 obiectiv a fost finalizat şi recepţionat în 2007, iar celelalte 3 obiective au termen
de finalizare 2008.
Până la data de 31.12.2007 s-au finalizat şi recepţionat 13 obiective, din care 2
obiective de intervenţii pentru prevenirea şi/sau înlăturarea efectelor alunecărilor
de teren.
Lista B: a cuprins 76 de obiective situate în 26 de judeţe, cu documentaţii tehnice în
curs de completare şi avizare.
Realizări: Până la data de 31.12.2007 s-au avizat/aprobat indicatorii tehnico-economici
pentru 6 obiective, în valoare totală de 3.990,3 mii lei, reprezentând clădiri vulnerabile
şi care prezintă pericol public, situate în 6 judeţe.
Lista C: a cuprins 52 de obiective situate în 13 judeţe, cu documentaţii tehnice privind
lucrări pentru limitarea/înlăturarea efectelor alunecărilor de teren în curs de elaborare.
Realizări: Până la data de 31.12.2007 s-au avizat/aprobat indicatorii tehnico-economici
pentru 5 obiective de lucrări de intervenţie la alunecări de teren, în valoare totală de
7.647 mii lei. Din cele 5 obiective aprobate, la data de 31.12.2007 erau contractate şi în
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curs de execuţie lucrări de intervenţie în primă urgenţă la 2 obiective de alunecări de
teren.
Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ” a unui sector de drum de
comunal prin utilizarea stabilizatorului de sol RBI-GRADE 81
Faza: Încheierea perioadei de urmărire a comportării în exploatare a sectorului de drum
comunal reabilitat cu stabilizatorul de sol RBI-GRADE 81
Scopul: reabilitarea experimentală a unui sector de drum comunal prin utilizarea
stabilizatorului de sol RBI-Grade 81, pentru stabilirea eficienţei lui în exploatare, ca
soluţie alternativă, şi extinderea ariei de aplicabilitate a acestui material.
Obiectiv: sectorul de 1,44 km din drumul comunal DC 27A Mitreşti, km 0+00 – 1+44,
între DJ 135A şi Zona de Agrement, Comuna Vărgata, judeţul Mureş,
Programul: a fost aprobat prin Ordinul MTCT 1443/2005 şi s-a derulat prin Compania
Naţională de Investiţii “CNI” SA, în perioada 2005-2007.Urmărirea comportării în
exploatare s-a efectuat în perioada 2005-2007 de către Centrul de Studii Tehnice Rutiere
şi Informatică „CESTRIN”, institut de cercetare sub autoritatea MTCT.
Beneficiarul programului: Consiliul local al Comunei Vărgata, judeţul Mureş, care
administrează sectorul de drum comunal inclus în programul-pilot.
Sursă de finanţare: venituri proprii MDLPL constituite conform art. 40 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare la TITLUL
TRANSFERURI-Cod bugetar 55 01 18 Alte transferuri curente interne.
Realizări: S-a finalizat faza de urmărire a comportării în exploatare a sectorului de
drum reabilitat prin experimentarea in situ a stabilizatorului de sol RBI-Grade 81, prin
elaborarea de către CESTRIN a raportului final.

Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ”, în perioada 2008-2010,
a unor sectoare de drumuri de interes local clasate, prin utilizarea de materiale şi
tehnologii noi, agrementate ethnic
Faza: Memorandum de aprobare program-pilot
Scopul: reabilitarea experimentală a unor sectoare de drumuri de interes local clasate,
prin utilizarea tehnologiilor şi materialelor noi, agrementate tehnic, pentru
diversificarea soluţiilor alternative şi extinderea ariei de aplicabilitate a acestor
materiale/tehnologii noi care îşi demonstrează eficienţa în exploatare.
Obiective: sectoare de drumuri de interes local clasate, propuse de către consiliile
judeţene din 41 de judeţe, în baza criteriilor de selecţie la nivel local stabilite prin
programul-pilot.
Programul anual: se elaborează de către MDLPL pe baza propunerilor transmise de
consiliile judeţene, avizate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi vizate
de Inspectoratele Judeţene în Construcţii; programul-pilot se derulează prin Compania
Naţională de Investiţii ,,C.N.I.’’-S.A..
Beneficiarii programului: autorităţile administraţiei publice locale care administrează
sectoarele de drumuri de interes local clasate, incluse în programul-pilot.
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Sursă de finanţare: venituri proprii MDLPL constituite conform art. 40 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare la TITLUL
TRANSFERURI-Cod bugetar 55 01 18 Alte transferuri curente interne.
Realizări: Până la 31.12.2007 s-a aprobat Memorandumul intern pentru promovarea
programului-pilot.
Notă: Programul-pilot a fost avizat în CTE-MDLPL în şedinţa din data de 04.02.2008.
Programul-pilot privind elaborarea în perioada 2006-2007 a unor hărţi de risc la
alunecări de teren – studii de caz – pentru zone/localităţi din 25 de judeţe afectate
Scopul: Realizarea unor modele de hărţi de risc la alunecări de teren pentru câte o zonă
reprezentativă din punct de vedere al potenţialului de producere a alunecărilor de teren
din 25 de judeţe afectate de riscul natural.
Obiective: 25 de zone/localităţi selectate de consiliile judeţene din 25 de judeţe
afectate de riscul natural - alunecări de teren.
Programul-pilot: s-a elaborat de către MDLPL pe baza propunerilor transmise de
consiliile Judeţene din judeţele afectate;
Beneficiarii programului: autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii în
gestionarea situaţii lor de urgenţă precum şi cu atribuţii în domeniul amenajării
teritoriului şi în urbanism.
Sursă de finanţare: venituri proprii MDLPL constituite conform art. 40 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare la TITLUL
TRANSFERURI-Cod bugetar 55 01 18 Alte transferuri curente interne.
Realizări: Până la 31.12.2007 s-au elaborat şi s-au avizat în Comitetul Tehnic de
Specialitate CTS 1-Hazarduri şi riscuri naturale fazele I şi II pentru cele 25 de obiective
contractate. Pentru faza III finală, elaborată şi depusă la MDLPL în cursul anului 2007,
CTS 1 a solicitat restructurarea lucrărilor conform prevederilor HGR 447/2003 şi
prezentarea de către elaboratori a avizelor favorabile de însuşire a documentaţiilor de
către consiliile judeţene beneficiare.
Notă: La data prezentă, documentaţiile - faza a III–a finală – sunt transmise la consiliile
judeţene pentru analiză şi emitere a avizelor de însuşire a hărţilor de risc la alunecări
de teren.
Programul privind elaborarea şi implementarea legislaţiei specifice liberei circulaţii
a produselor pentru construcţii în concordanţă cu Directiva 89/106/EEC
România a transpus şi implementat Directiva 89/106/CEE privind libera circulaţie a
produselor pentru construcţii, precum şi documentele subsecvente acesteia.
Acordarea de sprijin tehnic şi financiar Asociaţiei de Standardizare din România pentru
adoptarea prin traducere a standardelor europene în domeniul construcţiilor inclusiv
cele citate sub Directiva 89/106/CEE în Jurnalul Oficial al UE:
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Standarde citate sub Directiva 89/106/CEE
Au fost desemnate în vederea certificării conformităţii sub Directiva 89/106/CEE şi
notificate la Comisia Europeană un număr de 15 organisme ce îndeplinesc funcţiuni
specifice după cum urmează:
•
•
•
•

6 organisme cu funcţie de certificare a conformităţii,
8 organisme cu funcţie de control a producţiei în fabrică,
1 organism de inspecţie,
7 organisme cu funcţie de laborator de încercări.

Programul privind reglementarea tehnică în domeniul construcţiilor

În aplicarea Recomandării C.E. din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea şi
utilizarea Eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de
construcţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitatea sa de
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autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, derulează un amplu program
constând, în principal, în:
• Acordarea de sprijin tehnic şi financiar Asociaţiei de Standardizare din România
pentru traducerea celor 59 de Eurocoduri privitoare la proiectarea structurilor de
construcţii precum şi la elaborarea anexelor naţionale de aplicare aferente;
• Revizuirea pachetului tehnic normativ, în scopul eliminării prevederilor conflictuale;
• Elaborarea de ghiduri de aplicare a Eurocodurilor, conţinând comentarii şi exemple
de calcul;
Programul privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în
construcţii şi instalaţiile aferente (experţi tehnici, verificatori de proiecte,
responsabili tehnici cu execuţia, auditori energetici);
Activitatea de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii sa desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii;

Specialişti atestaţi
experţi tehnici

UM

Realizări Realizări 2005-2007
20012005 2006 2007
2004
34
105
44
36

verificatori
de
281
proiecte
număr
responsabili tehnici
836
cu execuţia
auditori energetici
75

101

65

313

229

25

149

TOTAL
TOTAL GENERAL
2001-2007
219

72

519

207

1585

115

364

2687

Programul privind creşterea performanţei energetice a clădirilor
În vederea aplicării Directivei 2002/91/CE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, în anul 2007 a fost completat
cadrul legislativ corespunzător aplicării prevederilor de creştere a performanţei
energetice a fondului construit existent:
• a fost elaborată „Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”;
• au fost elaborate „Normele privind performanţa energetică a clădirilor”.
Pentru derularea programelor anuale de reabilitare termică prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea
termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea acesteia care vizează, în
principal, recuperarea sumelor alocate pentru audit şi proiectare a lucrărilor de reabilitare
termică în cazul neîncheierii contractelor de execuţie pentru executarea lucrărilor de
reabilitare termică la blocurile de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare
termică, din vina exclusivă a asociaţiilor de proprietari. Proiectul de lege este în dezbatere
la comisiile de specialitate ale Parlamentului României.
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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”, aprobat prin H.G. nr1868/2005
Pe faze de implementare a proiectului, stadiul la 31.12.2007 se prezintă astfel:
• 8 obiective finalizate (Pavilion medico-chirurgical -Bacău, jud. BACĂU; Spital
psihiatrie- Lehliu sat, Jud. CĂLĂRAŞI; Cămin pentru persoane vârstnice -Hăghig, Jud.
COVASNA; Cămin creşă şi cămin pers. cu handicap -Gheorghieni, str. Florilor, jud.
HARGHITA; Complex servicii sociale (hand. şi bătrâni) -Strehaia, jud. MEHEDINŢI; Centru
asistenţă socială- Caracal str. Plevnei 36, jud. OLT; Centru şcolar pentru copii
instituţionalizaţi: -Gura Humorului, str. Parcului nr. 1-3, jud. SUCEAVA; Centru de
îngrijire şi asistenţă persoane vârstnice -com. Milcoiu, jud. VÎLCEA.)
• 5 obiective în faza de execuţie a lucrărilor (Centru de plasament -Reşiţa Aleea Trei
Ape 4, Jud. CARAŞ SEVERIN; Cămin de bătrâni -Sighişoara, str. Justiţiei nr.57, Jud.
MUREŞ; Centru asistenţă socială persoane cu handicap -Videle, jud. TELEORMAN; Cămin
elevi cu deficienţe mentale -Timişoara, str. Titu Maiorescu, jud. TIMIŞ; Spital -Vidra,
jud. VRANCEA)
• 5 proiecte tehnice în curs de recepţionare(Centru de plasament copii -Com. Tileagd,
Jud. BIHOR; Spital pneumoftiziologie- Com Runcu, jud. GORJ; Spital judeţean -Slobozia,
str. Decebal nr.1, jud. IALOMIŢA; Cămin bătrâni -Baia Sprie, jud. MARAMUREŞ; Cămin
copii instituţionalizaţi SPERANŢA -Tulcea, jud. TULCEA. )
• 2 obiective excluse din program (Sanatoriu TBC- Moroieni, Jud. DÂMBOVIŢA -Pavilion
centralCentru maternal Lorena - Satu Mare, str. Crişan nr. 3, jud. SATU MARE.
Precizări:
• Privind Corpul central al Sanatoriului TBC Moroieni, jud. Dâmboviţa, conform
adresei din 06 noiembrie 2007 transmisă de Ambasada Elveţiei - Biroul elveţian de
cooperare, în întâlnirea din 8 octombrie 2007, Comitetul mixt de aprobare a proiectelor
finanţate din Fondul elveţian de contrapartidă a hotărât excluderea din program,
datorită stării interioare de nefuncţionabilitate rezultată în urma lucrărilor de
consolidare şi neangajării autorităţii publice locale pentru remedierea situaţiei.
• Privind Centrul maternal Lorena din Satu Mare, conform adresei din 06 noiembrie
2007 transmisă de Ambasada Elveţiei - Biroul elveţian de cooperare, în întâlnirea din 8
octombrie 2007, Comitetul mixt de aprobare a proiectelor finanţate din Fondul elveţian
de contrapartidă a hotărât excluderea din program, datorită nefinalizării până la acea
dată a studiului de fezabilitate, deoarece autoritatea publică locală nu a confirmat
posibilitatea de a participa la finanţarea investiţiei cu 50% din valoarea de construcţiimontaj, având în vedere că jumătate din clădire este ocupată cu birouri ale direcţiei de
specialitate aparţinând Consiliului Judeţean Satu Mare.
Din punct de vedere financiar:
Au fost decontate costurile aferente proiectării şi verificării proiectelor pentru 6
amplasamente, precum şi a execuţiei lucrărilor de reabilitare termică inclusiv
taxele/cotele legale aferente acestora pentru 12 obiective, astfel încât la finalul anului
2007 situaţia decontărilor pe total program este următoarea:
• 4.656.707 lei din Fondul elveţian de contrapartidă
• 398.213 lei din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale
• 728.698 lei din venituri proprii MDLPL.
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Programul de acţiuni pe anul 2007 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de
locuit
Programul şi-a propus continuarea acţiunilor demarate în anul anterior, prin finalizarea
expertizei şi a auditului energetic pentru clădirile incluse în program şi realizarea celor
2 etape ale proiectării: studiul de fezabilitate, proiectului tehnic şi a detaliilor de
execuţie pentru clădirile la care în anul 2006 s-a elaborat expertiza şi auditul energetic,
în limita fondurilor repartizate programului.
S-au realizat expertiza şi auditul energetic la 52 clădiri, studiul de fezabilitate pentru
412 clădiri şi au fost elaborate proiectele tehnice şi detaliile de execuţie pentru 349 de
blocuri.
S-au realizat mai puţine proiecte tehnice decât ne-am propus, dar în unele localităţi, în
care etapa de proiectare a fost finalizată, s-a demarat execuţia lucrărilor de reabilitare:
Piatra Neamţ (2 blocuri), Târgovişte (un bloc), Târgu Mureş (2 blocuri), Miercurea Ciuc (2
blocuri), Bucureşti-sector 6(un bloc), Sfântu Gheorghe(3 blocuri), Bucureşti sector 2(un
bloc). Până la sfârşitul lunii decembrie 2007, s-a finalizat reabilitarea termică la două
blocuri din Municipiul Piatra Neamt, unul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, un bloc din
municipiul Târgovişte, un bloc din municipiul Târgu Mureş şi un bloc din Sectorul 6 Bucureşti.
Pentru perfecţionarea Metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor,
MDLPL a beneficiat de un grant MATRA (G2G 07/RM/6/1), program de finanţare al
Ministerului de Afaceri Externe din Olanda, în cadrul acordului bilateral româno-olandez.
La acest proiect au lucrat specialiştii ministerului şi cei de la Senter Novem – Olanda, în
colaborare cu specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii
şi Economia Construcţiilor, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, şi
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. În cadrul colaborării, s-a demarat
elaborarea, ca studiu de caz, Certificatului de performanţă energetică a clădirii MDLPL,
din str. Apolodor 17.
În cadrul Programului demonstrativ realizat de MDLPL în colaborare cu Asociaţia
Auditorilor Energetici pentru Clădiri care a avut ca scop reabilitarea corpurilor clădirilor
A, B şi H care aparţin Colegiului Naţional Sportiv „Cetate Deva”, (unde se antrenează
Lotul Naţional de Gimnastică al României, care a adus ţării rezultate excepţionale pe
plan european, mondial şi olimpic) şi reabilitarea căminului studenţesc nr. 2 de la
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Programul a urmărit, de asemenea, să
familiarizeze viitorii ingineri cu materialele, soluţiile de reabilitare termică a clădirilor
şi cu certificatul de performanţă energetică.
Reabilitarea căminului studenţesc a fost finalizată, clădirea având în acest moment
certificatul de performanţă energetică afişat.
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Înainte de reabilitare

După reabilitare

Pentru corpurile clădirilor A, B şi H care aparţin Colegiului Naţional Sportiv „Cetate
Deva, s-a elaborat expertiza şi auditul energetic şi a fost demarată proictarea lucrărilor
de reabilitare termică.

III.3. Direcţia Unitatea de Management a Proiectului
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă. Componenta b: reducerea riscului seismic
Activităţile planificate pentru anul 2007
Execuţie lucrări
• Continuarea celor 12 contracte de execuţie din 2005/2006, din care 1 obiectiv
planificat a fi pus în funcţiune în trimestrul IV 2007;
• Semnarea a 10 contracte de execuţie în cursul anului 2007
Proiectare
• Semnarea contractelor de proiectare pentru 29 obiective
• Elaborarea a 20 Proiecte Tehnice în cursul anului 2007
Alte servicii de consultanţă
• Implementarea contractului privind ''Asistenţa Tehnică pentru revizuirea
documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de construcţii'' continuată pe tot
parcursul anului/Proiectului;
• 12 contracte servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de execuţie
continuate din 2005/2006;
• 10 contracte servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de execuţie
semnate în 2007.
• Implementarea contractului privind ''Revizuirea Codului de proiectare antiseismica''
finalizată până la sfârşitul anului 2007;
• Contractul privind “Pregătirea Profesională în metode de consolidare eficiente sub
aspectul costurilor'' semnat până la sfârşitul anului 2007.
• Implementarea contractului de servicii de consultanţă pentru Audit-ul întregului
proiect aferent anului 2006 finalizată în trimestrul II.
Activităţile realizate în anul 2007
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Execuţie lucrări1
• S-a extins aria de implementare a Proiectului. Pe lângă consolidare, realizându-se şi
reabilitarea generală a funcţionalităţilor obiectivelor prin lucrări complementare
• 3 obiective cu lucrările de consolidare şi refuncţionalizare au fost finalizate in
trimestrul IV 2007, 2 obiective fiind finalizate in avans fata de PIF:
• Consolidare şi refuncţionalizare Spital Militar de Urgenţă “dr. Iacob Czihac”, pavilion
A1, Corp C, Municipiul Iaşi,
• Consolidare şi refuncţionalizare Academia de Studii Economice, Corp C, Municipiul
Bucureşti,
• Consolidare şi refuncţionalizare Spital Militar de Urgenţă “Dr. Aristide Serfioti”,
pavilion B, Municipiul Galaţi
• 14 contracte de lucrări în execuţie, din care 5 începute în 2007
•
4 contracte de execuţie cu licitaţii lansate,
•
8 acte adiţionale semnate pentru modificarea formulei de ajustare a preţului
manoperei
•
8 acte adiţionale pentru lucrări suplimentare semnate
Proiectare
• 9 Proiecte Tehnice finalizate,
• 12 contracte pentru elaborarea a 24 Proiecte Tehnice semnate;
• Procedurile de licitaţie pentru contracte de proiectare aferente unui număr de 5
obiective de investiţii lansate
Alte servicii de consultanţă
• În cadrul Contractului privind „Asistenţa tehnică pentru revizuirea documentaţiilor
tehnico-economice şi supervizare de şantier”:
• 35 Studii de Fezabilitate revizuite
• 19 Proiecte Tehnice revizuite
• Activitatea de "monitorizare a managementului contractelor de lucrări" pentru 10
obiective s-a derulat în conformitate cu strategia şi metodologia aprobată; consultantul
a transmis 12 rapoarte.
• S-a pregătit activitatea de "monitorizare a managementului contractelor de
proiectare" pentru 10 obiective,
• Activitatea de „monitorizare a activităţii de supervizare a lucrărilor” s-a derulat în
conformitate cu strategia şi metodologia aprobată.
Supervizarea lucrărilor de construcţii
• 14 contracte pentru supervizarea lucrărilor de execuţie în derulare, din care 5
semnate în 2007,
• Supervizarea lucrărilor de execuţie la 3 obiective s-a finalizat in trim IV 2007, odată
cu finalizarea lucrărilor de consolidare (inclusiv a lucrărilor complementare)
Activitatea de Revizuire a Codului de Proiectare antiseismică a continuat pe parcursul
anului 2007 (finalizarea contractului – trimestrul I 2008). În luna decembrie 2007 firma
Din cele 84 clădiri publice incluse iniţial în Proiect, până în acest moment 25 clădiri au fost retrase de beneficiari.
Totodată, au fost propuse 9 obiective pentru a fi incluse într-o listă suplimentară

1
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de consultanţă a transmis Raportul Tehnic privind revizuirea Codului de proiectare
pentru clădiri existente (P100/3), cuprinzând recomandări referitoare la introducerea de
metode şi tehnologii inovative şi armonizarea cu Eurocodurile, precum şi un nou capitol
(draft) pentru aplicarea unor soluţii şi tehnologii inovative.
Procedura de de achiziţie servicii de consultanţă pentru Pregătirea Profesională în
metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor a fost lansată în trimestrul I
2007. Deoarece până la termenul limită stabilit nu au fost primite suficiente Expresii de
Interes, procesul de achiziţie a fost necesar a fi lansat de 3 ori. S-a solicitat avizul Băncii
Mondiale pentru reluarea procedurii de achiziţie servicii de consultanţă.
Contractul pentru Auditul întregului Proiect (anul fiscal 2006) a fost semnat in aprilie
2007, iar Raportul de Audit pentru anul 2006 a fost transmis la Banca Mondială.

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 locuitori”
Lucrările Proiectului vizează lucrări parţiale pentru modernizarea, reabilitarea şi
extinderea reţelelor 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 cca. 60 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.
Obiective stabilite la începutul anului 2007
•
în
•
•

Semnarea Acordului-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
vederea implementării proiectului;
Ratificarea Acordului-cadru de împrumut prin lege;
Demararea implementării proiectului.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2007 în vederea atingerii obiectivelor
Proiectul se derulează conform prevederilor Legii nr. 224 din 4 iulie 2007 privind
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a
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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 Agenţie de
implementare. În cadrul MDLPL s-a înfiinţat Unitatea de Coordonare a Proiectului cu
rolul de coordonare şi supervizare a implementării proiectului.
Demararea implementării proiectului a început prin crearea unei Unităţi de
Management a Proiectului în cadrul CNI SA şi a Unităţii de Coordonare a Proiectului în
cadrul MDLPL.
Implementarea proiectului a început prin:
• Organizarea de licitaţii privind procedura de achiziţie publică a contractelor
elaborare a Documentaţiilor de Atribuire;
• Elaborarea Documentaţiilor de Atribuire pentru 50 de subproiecte (un sub-proiect
pentru fiecare localitate inclusă în proiect);
• Organizarea de licitaţii privind procedura de achiziţie publică a contractelor de
proiectare şi execuţie pentru o parte din sub-proiecte.
Pentru implementarea proiectului, în anul 2007 au fost asigurate surse de finanţare
după cum urmează:
Alocaţii bugetare: 1.300 mii lei
Credite externe:
10.590 mii lei
Total Alocaţii:

11.890 mii lei

Rezultate semnificative obţinute
• În perioada august – noiembrie au fost încheiate contracte de elaborare a
Documentaţiilor de Atribuire pentru 50 de sub-proiecte;
• Au fost recepţionate Documentaţiile de Atribuire pentru 50 de sub-proiecte;
• Au fost organizate licitaţii privind procedura de achiziţie publică a contractelor de
proiectare şi execuţie pentru 10 sub-proiecte.
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IV. STRATEGII ŞI
TERITORIALĂ

POLITICI

PENTRU

COEZIUNE

Direcţia responsabilă cu realizarea atribuţiilor care revin
MDLPL în domeniul strategiilor şi politicilor pentru
coeziune teritorială:
IV.1. Direcţia Generală Strategii şi Politici pentru
Coeziune Teritorială
IV.1.a. Direcţia Modele, Baze de Date,
Metodologii
IV.1.b. Direcţia Politici, Strategii, Studii,
Sinteze
Direcţia Generală Strategii, Politici Publice, conform ROF-ului, este structura de
sinteză prin care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor asigură viziunea
strategică pe termen lung privind dezvoltarea teritorială integrată a ţării, bazată pe
utilizarea potenţialului intern în recuperarea decalajelor în dezvoltare.
Scopul Direcţiei Generale Strategii, Politici Publice îl constituie asigurarea cadrului
strategic şi operaţional pentru dezvoltarea teritorială integrată a României, adăugând
coeziunii economice şi sociale dimensiunea teritorială, prin elaborarea Conceptului
Strategic de Dezvoltare Teritorială a României (CSDTR) şi integrarea în structurile
teritoriale ale Uniunii Europene în perioada 2007-2030. Totodată, Direcţia Generală
Strategii Politici gestionează Programul Operaţional ESPON 2013, program de cooperare
europeană în domeniul cercetării privind dezvoltarea teritorială.
Direcţia Strategii, Politici Publice a fost constituită, în mod oficial, din iulie 2007, când
au fost angajaţi primii 4 salariaţi, având o perioadă de activitate de doar 6 luni.
Specificăm că până în decembrie 2007, direcţia a funcţionat cu un personal format din 6
angajaţi.
Obiectivele Direcţiei Generale Strategii, Politici Publice pe anul 2007
Obiectivul general al direcţiei, menţionat în ROF, este elaborarea şi operaţionalizarea
CSDTR 2007-2030 şi elaborarea schemelor directoare şi a politicilor teritoriale integrate
care decurg din acestea.
Liniile directoare ale CSDTR 2007-2013, sunt:
1.
racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare teritorială
2.
structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane
3.
afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată diferitelor categorii de teritorii
4.
consolidarea legăturilor trans-carpatice ca suport al dezvoltării regionale
5.
valorificarea patrimoniului natural şi cultural
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Obiective specifice
• Conştientizarea, în rândul autorităţilor, a importanţei rolului CSDTR pentru România
şi promovarea acestuia către toţi factorii relevanţi din România, de la toate nivelurile,
cu scopul facilitării implementării acestuia. Prin CSDTR se pune în evidenţă, din
perspectivă teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potenţialului naţional în
vederea recuperării decalajelor de dezvoltare şi a dezvoltării echilibrate a României, pe
de o parte, şi de afirmare şi consolidare a rolului României ca stat membru al Uniunii
Europene şi de actor activ în zona Europei Centrale şi de Est, pe de altă parte.
• Promovarea şi implementarea conceptului de coeziune teritorială la nivel naţional
• Promovarea şi implementarea PO ESPON 2013 şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor pe
care le are Direcţia Strategii, Politici Publice, în calitate de Autoritate Naţională şi
Punct de Contact al programului.
• Formularea, propunerea şi implementarea de politici publice teritoriale
• Armonizarea şi inter-operabilitatea bazelor de date specifice planificării integrate,
pregătirea demersurilor de participare în cadrul Directivei INSPIRE.
Acţiuni întreprinse în vederea realizării obiectivelor:
Consultarea, în 2007, a factorilor interesaţi (autorităţi publice şi asociaţiile acestora,
universităţi, institute de cercetare, ONG-uri) cu privire la adoptarea legii privind CSDTR
2007-2030 şi introducerea în legislaţie a necesităţii de elaborare a CSDTR 2007-2030.
• Documente în care este menţionat CSDTR 2007-2030:
• Documente programatice: Strategia post-aderare, Programul Naţional de Reforme
2007-2010, A fost integrată componenta teritorială în cadrul Planului Naţional de
Dezvoltare 2007-2013 şi la nivelul Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013
• Acte normative : Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu
modificările ulterioare), Hotărârea de Guvern nr. 361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
• Rapoarte: Raportul de implementare a Programul Naţional de Reforme 2007-2010
• Elaborarea primei etape a CSDTR 2007-2030 în spiritul conceptelor de coeziune
teritorială, economică şi socială, a dezvoltării teritoriale durabile, ca document de
fundamentare a măsurilor de recuperare a discrepanţelor în dezvoltarea teritorială, a
utilizării potenţialului intern pentru dezvoltare teritorială şi consolidarea rolurilor
aferente ale României în context internaţional.
Promovarea CSDTR 2007-2030 la nivelul grupului de lucru privind Planificarea
Teritorială şi Dezvoltării Urbane ale DG REGIO ca iniţiativă şi contribuţie a României
în maximizarea efectului teritorial al instrumentelor structurale
Iniţierea parteneriatelor pentru CSDTR 2007-2030. În acest sens au fost organizate două
întâlniri cu mediul academic şi cu autorităţile locale. Tema parteneriatului a fost supusă
spre consultare inclusiv în cadrul întâlnirii urbaniştilor şi arhitecţilor sefi şi la reuniunea
asociaţiilor privind dezvoltarea zonelor metropolitane.
• Iniţierea reţelelor de schimb de experienţă privind cooperarea urban-rural prin
formarea Asociaţiei Zonelor Metropolitane din România, proiect iniţiat la Braşov, 29
octombrie 2007.
• Pregătirea lansării în 2008 a studiului de fundamentare privind dezvoltarea
accesibilităţii şi conectivităţii în cadrul CSDTR în vederea formulării schemelor
teritoriale şi a politicii publice aferente
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• Pregătirea caietelor de sarcini pentru lansare în 2008 a temelor privind elaborarea
schemelor directoare teritoriale aferente obiectivelor şi sub-obiectivelor CSDTR, la
scările regională, naţională, transfrontalieră şi tras-naţională, a politicilor publice şi a
strategiilor de implementare aferente.
• Încurajarea formării reţelelor de dezvoltare policentrică, prin dialog şi dezbatere a
temelor de interes cu factorii interesaţi, prin:
• organizarea primei întâlniri de lucru, la nivel naţional, cu autorităţile locale privind
dezvoltarea metropolitană şi parteneriatul urban-rural.
• întâlnire de lucru cu FALR privind CSDTR şi necesitatea configurării parteneriatelor
teritoriale pentru dezvoltarea reţelei policentrice.
• organizarea primei întâlniri la nivel naţional cu asociaţiile autorităţilor locale,
agenţiile de dezvoltare regională şi asociaţiile profesionale privind dezvoltarea
policentrică
• organizarea unei întâlniri de lucru cu universităţile, institutele de cercetare, privind
dezvoltarea policentrică şi CSDTR, în vederea conştientizării asupra aspectelor
principale şi a necesităţilor de cooperare în domeniu. Stabilirea cooperării între
universităţi, centre de cercetare şi autorităţi locale şi regionale
• Iniţierea studiului privind metodologia de configurare a clusterelor economice la
nivelul reţelei policentrice, prin colaborarea sectoarelor privat, public şi de cercetare.
Accesarea de către MDLPL în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti, a programului de afiliere cu Harvard Business School pentru
iniţierea unui curs şi a unei serii de proiecte pilot privind configurarea de clustere
economice la nivelul reţelei policentrice. (proces în desfăşurare)
• Iniţierea consultării autorităţilor publice locale, regionale şi naţionale privind
conceptul de coeziune teritorială, prin aplicarea chestionarului de coeziune teritorială
primit de la Comisia Europeană. Răspunsurile vor contribui la identificarea gradului de
cunoaştere a problematicii şi de fundamentare a politicii naţionale de coeziune,
(Comisia Europeană va utiliza răspunsurile transmise de România la fundamentarea
viitorului document privind coeziunea teritorială, Carta Verde, care urmează să fie
elaborată în octombrie 2008 (în curs de desfăşurare).
• Organizarea a două întâlniri de lucru la nivel interinstituţional privind potenţialul de
cooperare pentru constituirea bazelor de date locale şi teritoriale. Pregătirea
demersurilor de participare în cadrul Directivei INSPIRE.
Autoritate Naţională pentru Programul ESPON
România prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Direcţia Generală
Strategii, Politici Publice), participă la gestionarea Programului ESPON 2013 – program de
cooperare europeană în domeniul cercetării privind dezvoltarea teritorială, în calitate de
Autoritate Naţională.
Misiunea Direcţiei Generale Strategii, Politici Publice în domeniul gestionării fondurilor
structurale destinate Programului ESPON 2013 este implementarea eficientă şi eficace a
programului în România.
• Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Autoritatea Naţională a Programului ESPON 2013
a urmărit îndeplinirea în anul 2007 a următoarelor obiective:
• Participarea activă a României în procesul de programare – finalizarea Programului
Operaţional de Cooperare Teritorială ESPON 2013 în vederea promovării intereselor
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României privind dezvoltarea teritorială. Programul a fost aprobat de către Comisia
Europeană în 7 noiembrie 2007.
• Participarea activă a României în procesul de pregătire a sistemului instituţional de
implementare a Programului de ESPON 2013:
• Participare la organizarea sistemului naţional de controlul de prim nivel pentru
validarea cheltuielilor beneficiarilor de finanţare din proiecte ESPON 2013;
• Participarea la procesul decizional pentru finalizarea documentaţiilor de la nivelul
Programului ESPON 2013 prin reprezentantul României în cadrul Comitetului de
Monitorizare al Program Operaţional ESPON 2013 (participarea la întâlnirile Comitetului
de Monitorizare: Bruxelles, 18 – 19 aprilie 2007, Luxemburg 25 – 26 septembrie 2007,
Evora, 13 – 14 noiembrie 2007, procedură scrisă 17 decembrie 2007 – 10 ianuarie 2008;
• Demararea procedurii de încheiere a Acordului între Statele Membre şi Partenere şi
Marele Ducat de Luxemburg, în calitate de Autoritate de Management şi Autoritate de
Certificare, privind implementarea „Programului Operaţional ESPON 2013”;
• Demararea procesului de constituire a Punctului de contact ESPON 2013 în România;
• Demararea procedurii de transferare a co-finanţării internaţionale pe anul 2007,
către Autoritatea de Certificare a Programului Operaţional ESPON 2013.
• Creşterea capacităţii potenţialilor beneficiari români de a participa cu succes în
proiecte ESPON 2013:
• Organizarea/participarea la evenimente de informare, adresate potenţialilor
beneficiari ai programului din mediul academic şi administraţia publică:
• septembrie 2007 - Întâlnire consultativă privind posibilităţile de colaborare pentru
crearea instrumentelor de implementarea Conceptului Strategic de Dezvoltare
Teritorială a României 2007 - 2030 (CSDTR 2007 - 2030) în cadrul căreia au fost
prezentate informaţii generale despre Programul ESPON 2013 şi posibilitatea utilizării
bazelor de date şi a instrumentelor ştiinţifice furnizate de studiile ESPON 2013 în
operaţionalizarea CSDTR 2007 – 2030;
• octombrie 2007 –Întâlnirea consultativă pentru a explora posibilităţile de cooperare
în sprijinul detalierii şi finalizării CSDTR 2007-2030 în cadrul căreia au fost prezentate
informaţii generale despre Programul ESPON 2013;
• noiembrie 2007 - Seminarului „Mediul Academic din România – partener în proiecte
europene”. informarea şi pregătirea mediului academic şi de cercetare în vederea
participării ca parteneri în proiecte finanţate în cadrul programelor de cooperare ESPON
2013
• Sprijinirea potenţialilor beneficiari din România pentru identificarea şi crearea
parteneriatelor. Pentru participarea la licitaţiile lansate de program în ianuarie 2008.
Rezultate semnificative obţinute
Toate activităţile s-au concretizat în anul 2008, în:
• aprobarea de către Preşedinţia României a Memorandumului de Semnare a Acordului
de Implementare a Programului ESPON 2013 (12 februarie 2008)
• plata co-finanţării naţionale la bugetul comun al PO ESPON 2013 către Autoritatea de
Certificare a programului, de la Luxemburg (15 februarie 2008)
• Iniţierea procesului de asociere a zonelor metropolitane (primul parteneriat de acest
gen)
• Identificarea polilor de creştere
• Aprobarea cursului de „Competitivitate Regională şi Coeziune Teritorială”.
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V. DEZVOLTARE TERITORIALĂ
Direcţiile responsabile cu realizarea atribuţiilor care
revin MDLPL în domeniul dezvoltării teritoriale:
V.1. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială
V.1.a.Direcţia de Amenajarea Teritoriului
V.1.b.Direcţia de Urbanism şi Gestiune
Imobiliară
V.1.c.Direcţia Politici de Locuire
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială este compartimentul funcţional din aparatul
propriu al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor care asigură
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin acestuia în domeniul de activitate specific:
planificare şi dezvoltare teritorială naţională şi regională, cooperare teritorială,
urbanism şi amenajarea teritoriului, gestiune şi dezvoltare edilitară-imobiliară , locuire.
Programul privind finanţarea elaborării Planurilor Urbanistice Generale (PUG) si a
Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, pentru toate unităţile administrativ
teritoriale din ţară
Din anul 1999, în baza prevederilor HG. nr.525/1996 a început elaborarea Planurilor
Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente pentru toate
localităţile din ţară, din fonduri de la minister in completare la bugetele locale.
Urmărirea elaborării acestora se face pe baza unor raportări periodice ale Consiliilor
judeţene către minister.
Din situaţia stadiului elaborării şi aprobării PUG rezultă că multe judeţe au finalizat
acest program şi sunt într-un stadiu avansat de reactualizare ca urmare a factorilor de
dezvoltare dinamică şi continuă a localităţilor.
Nefinalizarea unor PUG-uri, se datorează lipsei de fonduri la nivel local, dificultăţii
obţinerii avizelor pe plan local şi la nivelul organismelor centrale, precum şi a
neînţelegerii importanţei acţiunii la nivelul unor Consilii locale.
MDLPL a susţinut financiar elaborarea PUG – urilor prin Programe anuale, prin alocarea
de fonduri din bugetul de stat derulat prin minister, înregistrându-se realizări după cum
urmează:
În bugetul pe anul 2007 s-au prevăzut 5.0 milioane lei pentru co-finanţarea
elaborării/reactualizării a aproximativ 350 de documentaţii de urbanism din 39 de
judeţe.
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Din analiza utilizării fondurilor de la bugetul de stat derulat prin minister, a rezultat că
majoritatea localităţilor (cu mici excepţii) au elaborat si aprobat PUG-uri, sau le-au
reactualizat pe cele vechi.
Această acţiune de actualizare a PUG-urilor are un caracter permanent, datorat
modificărilor şi completărilor ce se aduc localităţilor prin programele guvernamentale
sau locale de dezvoltare teritorială şi prin promovarea de investiţii de utilitate publică
din fonduri externe. Trebuie precizat că prima generaţie de PUG realizate după 1990 au
ajuns deja la stadiul în care trebuie reactualizate şi în condiţiile în care se doreşte
promovarea unor noi PUG care să fie elaborate prin utilizarea de Sisteme informaţionale
geografice, conform practicelor europene, autorităţile locale vor avea nevoie de sprijin
tehnic şi financiar.
Situaţia avizării de documentaţii de urbanism şi proiecte de autorizare în Comisia
pentru Amenajarea Teritoriului Urbanism şi Arhitectură (CATUA)-MDLPL în perioada
1997-2007 este următoarea:
Anul
2007

PUG
3

PUZ
263
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nu se mai avizează la
MDLPL

Numărul avizărilor în comisia CATUA-MDLPL a fost maxim in anul 2000 şi a scăzut
începând cu anul 2001 ca urmare a anexei la Legea nr.350/2001 care prevede că PUGurile de oraşe şi comune care nu sunt staţiuni turistice nu se mai avizează de către
MDLPL.
Din tabelul de mai sus rezultă că PUG-uri de municipii refăcute sunt puţine, cele
mai multe documentaţii ce vin la avizare in minister sunt intervenţii prin PUZ in
Bucureşti pentru edificarea unor construcţii înalte care nu se înscriu in prevederile
Regulamentului local de urbanism aferent municipiului Bucureşti.
Programul “ O Românie frumoasă “
Programul are drept obiectiv reabilitarea patrimoniului arhitectural şi urban atât prin
studii, reglementări, cât şi prin intervenţii de consolidare şi punere în siguranţă.
Întrucât conservarea zonelor istorice urbane este o prioritate naţională, MDLPL şi PNUD
au decis să iniţieze o cooperare în implementarea componentei urbane a programului “O
Românie frumoasă” în zece oraşe, pe o durată de doi ani.
Termenii şi condiţiile de cooperare fac obiectul unui Memorandum de înţelegere şi a
unui Acord de co-finanţare, aprobate prin HG nr. 897/2007.
Pentru anul 2007, au fost alocate fonduri în valoare de 600 mii lei, urmând ca, potrivit
Actului adiţional la contractul de finanţare, în următorii anii să fie alocate sume
suplimentare.
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Programul privind elaborarea Planurilor de Amenajarea Teritoriului Zonal Regional
Începând cu anul 2007, în cadrul Programului de elaborare a Planului de Amenajare a
Teritoriului Zonal Regional (PATZR), a fost intensificată acţiunea de susţinere a
autorităţilor publice locale în sensul fundamentării din punct de vedere teritorial a
programelor şi strategiilor de dezvoltare regională.
Prin bugetul MDLPL, a fost aprobată alocarea de fonduri pentru elaborarea Planurilor de
Amenajare a Teritoriului Zonal Regional (PATZR), atribuţie a MDLPL, conform Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Din acest Program, în anul 2007 a fost alocată suma 700 mii lei, utilizată la
elaborarea „Studiilor de fundamentare sectoriale” pentru PATZR.
Program de realizare a “Sistemului informaţional specific domeniului imobiliaredilitar şi băncilor de date urbane” – “SISDIEBDU”
Programul de realizare a “Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar
si bănci de date urbane” a fost început în anul 1997, fiind prevăzut şi organizat să
cuprindă întregul intravilan la nivel naţional, respectiv, toate localităţile urbane şi
rurale ale ţării: - 267 oraşe şi municipii totalizând o suprafaţa de cca. 220.000 ha şi
13.456 localităţi rurale, totalizând o suprafaţa de cca. 1.300.000 ha.
Scopul realizării “Sistemului informaţional din domeniul imobiliar-edilitar” - prin
datele şi planurile digitale pe care le pune la dispoziţie, asigură suportul decizional
pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane si rurale, consolidarea pieţei
imobiliare, crearea unui sistem corect de taxe şi impozite, conservarea fondului natural
şi construit protejat, instrumente pentru un management eficient al administraţiei
publice locale în procesul de informare, de-birocratizare şi transparenţă decizională.
Bugetul programului pe 2007:
Mii lei
Program Realizări
An
anual
Valorice
2007

8.618

8.448

Nr.
localităţi
131

Observaţii
Alocaţia bugetară iniţială a fost de
5500 mii lei. Pe parcursul anului
2007, Programul a beneficiat de
alocaţii suplimentare, rezultând
astfel, o realizare de 156% a
Programului faţă de prevederile
iniţiale

Realizarea „Programului” implică efectuarea următoarelor lucrări de specialitate:
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-lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a imobilelor (lucrări geo-topo,
cartare imobiliară) prin care se asigură fişa bunului imobil şi plan cadastral analogic şi
digital;
-lucrări tehnice de identificare, măsurare şi inventariere a reţelelor edilitare
(inventariere reţele edilitare şi culegere date trasee şi caracteristici reţele edilitare)
prin care se asigură planul tehnic edilitar-digital şi analogic;
-banca de date urbane (încărcare – prelucrare date grafice şi textuale) prin care se
asigură informaţii şi caracteristici privind totalitatea imobilelor (teren şi construcţii).
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Programul de elaborare a hărţilor de hazard şi de risc
Pentru sprijinirea administraţiei publice judeţene şi locale în vederea prevenirii şi
atenuării efectelor riscurilor naturale, s-a demarat Programul de finanţare a
elaborării hărţilor de hazard pentru teritoriul judeţean – (41 judeţe grupate pe cele 8
regiuni de dezvoltare) şi a unei hărţi de risc pilot în fiecare judeţ pentru o zonă propusă
de acestea cu potenţial mare şi foarte mare de producere a alunecărilor de teren (24
judeţe - 24 - zone). În anul 2007, a fost aprobată Legea nr.168 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările
ulterioare şi a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.932/2007 privind aprobarea
metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru
cutremure şi alunecări de teren. Astfel a fost alocat pentru hărţile de hazard la nivelul
judeţului suma de 2.2 milioane lei şi pentru hărţi de risc pentru zonele pilot suma de
14.4 milioane lei.
În vederea acordării statutului de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional
potrivit Legii 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în anul
2007, secretariatul comisiilor a verificat un număr de 10 de dosare de cercetare
prealabilă, şi a realizat: 2 Hotărâri ale Guvernului de numire a Comisiilor de cercetare
prealabilă şi 2 Hotărâri ale Guvernului pentru declararea utilităţii publice.
În vederea aplicării prevederilor HG nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea
terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu
completările şi modificările ulterioare, în perioada 2005-2007 s-au verificat 210 dosare
şi eliberat192 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor,
potrivit prevederilor legale.
Elaborarea Planurilor de Amenajare a Teritoriului Naţional
În anul 2007, a fost reactualizat Planul de Amenajarea Teritoriului Naţional - Secţiunea a
IV-a – Reţeaua de localităţi, modificată şi completată prin Legea nr.100/2007 şi a fost
finalizată elaborarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional - Secţiunea a VI-a –
Zone turistice, în curs de promovare legislativă.
Sunt în curs de elaborare următoarele secţiuni ale PATN: Secţiunea a VII-a –
Infrastructura pentru educaţie şi Secţiunea a VIII-a – Zone rurale.
În vederea reglementării intervenţiilor în aşezările rurale în scopul conservării stilului
arhitectonic tradiţional, a fost elaborat „Regulamentul cadru de urbanism” pentru
Rezervaţia Biosfera Delta Dunării, în curs de promovare.
A fost elaborat Atlasul teritorial on line al României – bază de expertiză teritorială,
ca aplicaţie a E.S.P.O.N (European Spatial Planning Observation Network, o platformă
dezvoltată în vederea popularizării programului ESPON, formării specialiştilor din cadrul
autorităţilor publice centrale şi locale pentru utilizarea bazelor de date
europene/naţionale.
Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială Durabilă a
bazinului Tisa
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A fost aprobată HG nr. 679/2007 pentru aprobarea Programului de elaborare a
Strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a bazinului hidrografic Tisa şi a
finanţării acestuia. În luna august 2007 a fost finalizată „Analiza privind stadiul actual
al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinului românesc al râului Tisa” – componentă
a contribuţiei naţionale la elaborarea primei părţi a Strategiei Tisa, transmisă ţărilor
partenere în proiect. În cursul anului 2008 va fi elaborat un proiect de către ţările
partenere ce urmează a fi propus spre finanţare prin programul INTERREG II B, spaţiul
Sud Estul Europei.
În vederea participarea României la programul european European Urban Knowledge
Network – EUKN, în 2007 au fost organizate reuniuni de lucru cu reprezentanţii
Secretariatului şi pregătite materialele necesare creării website-ului EUKN România.
Obiectivele participării României la EUKN sunt: formarea unei reţele naţionale de
specialişti în urbanism şi a unei baze de date relevante în domeniul urbanismului care va
contribui la creşterea calităţii politicilor publice ce vizează dezvoltarea urbană.
Evenimente iniţiate de Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială
• Colocviul naţional “Urbanismul de la legislaţie la practică”, organizat în perioada
14-15 mai 2007.
• Conferinţa internaţională “Relaţia Guvern autorităţi locale - asociaţii de
proprietari. Parteneriate pentru o locuire durabilă”, organizat în perioada 21-22
iunie 2007 sub egida Comitetului de Housing şi Land Management – UNECE, pentru
promovarea abordării reabilitării urbane integrate a marilor ansambluri rezidenţiale
multi-etajate.
• „A 6 reuniune a Atelierelor de lucru pentru implementarea Convenţiei Europene
a Peisajului”, organizat la Sibiu în perioada 20-23 septembrie 2007, sub egida
Consiliului Europei, în vederea protejării şi promovării peisajelor, elaborării unei legi şi
metodologii de identificare şi protejare a peisajelor.
Susţinerea cercetării şi fundamentarea reglementărilor în domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului şi locuirii au fost finalizate următoarele lucrări
• Definirea conceptului naţional de dezvoltare spaţială şi introducerea lui în structura
Planului Naţional de Dezvoltare;
• Introducerea prevederilor din PATJ Prahova privind impactul autostrăzii BucureştiBraşov în PUG-ul staţiunii turistice Buşteni;
• Fundamentarea strategiei de dezvoltarea durabilă a bazinului Tisa;
• Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc
al râului Tisa;
• Glosar de termeni tehnici privind dezvoltarea spaţială trilingv- român – englez- maghiar;
• Corelarea reglementărilor legale europene în domeniile construcţii, urbanism şi
amenajarea teritoriului cu cerinţele la nivel naţional(repertoriu structurat);
• Implicaţiile economice, sociale şi urbanistice ale procesului european de metropolizare;
• Structurile instituţionale europene – reţele şi asociaţii în domeniile construcţii, urbanism
şi amenajarea teritoriului, premisă a schimburilor de cunoştinţe, experienţe şi bune
practici;
• Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea VI - Turismul;
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• Analiza strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional
Secţiunea a VI-a – Zone turistice;
• PATN Secţiunea a VIII – a Zone rurale;
• PATN Secţiunea a VII a – Infrastructura pentru educaţie;
• Următoarele lucrări au fost contractate şi sunt în curs de derulare:
- Audit preliminar privind legislaţia în domeniul urbanismului în vederea codificării;
- Implementarea standardelor europene în legislaţia locuirii din România;
- Metodologie de identificare şi de evaluare a peisajului;
- Studiu pilot: Zona protejată naturală şi construită de interes Borduşani;
- Studiu de fundamentare pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul locuirii;
- Procedură de informare şi consultare a populaţiei pentru planurile de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
- Prelucrarea documentară a resurselor informaţionale în domeniul construcţiilor,
urbanismului şi amenajării teritoriului;
- Conceptul de dezvoltare spaţială a cooperării interregionale în spaţiul dunărean
(Coridorul 7 Paneuropean);
- Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – Delta Dunării;
- Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona protejată Biertan;
- Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona protejată Valea Viilor.
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VI. ASIGURAREA
CADRULUI
FUNCŢIONAREA MDLPL

NECESAR

PENTRU

Direcţiile responsabile pentru asigurarea cadrului necesar
pentru funcţionarea MDLPL.
VI.1. Direcţia Control Antifraudă Fonduri
Comunitare
VI.2. Direcţia Generală Juridică
VI.3. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog
Social
VI.4. Direcţia Audit Intern
VI.5. Direcţia Generală de Comunicare
VI.6. Serviciul Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor
Clasificate
VI.7. Direcţia Resurse Umane
VI.8. Compartimentul Control Financiar Preventiv
Programe
VI.9. Direcţia Sisteme Informatice
VI.10. Direcţia Relaţii Externe
VI.11. Direcţia Economică şi Financiară

VI.1. Direcţia Control Antifraudă Fonduri Comunitare
Având în vedere rolul Direcţiei Control Antifraudă Fonduri Comunitare de constatare şi
verificare a proiectelor derulate cu fonduri provenite din bugetul general al Comunităţilor
Europene, vă supunem atenţiei următoarele:
• În perioada ianuarie2007-septembrie 2007, Direcţia Control Antifraudă Fonduri
Comunitare a demarat un număr de 67 controale, finalizate sau în curs de finalizare,
valoarea totală a acestor proiecte fiind de aproximativ 78 milioane euro.
• În perioada ianuarie 2007-septembrie 2007, Direcţia Control Antifraudă Fonduri
Comunitare a finalizat un număr de 29 de controale, din care 16 controale au fost
declanşate pe eşantion iar 13 controale la sesizare.
De asemenea, în aceeaşi perioada s-au finalizat verificări la 18 sesizări, în cazul cărora
nu a fost necesară întocmirea unui proces verbal de control.
Concomitent cu activitatea de verificare şi control, s-au efectuat în cadrul direcţiei şi
următoarele activităţi:

• Revizuirea Manualului de proceduri de control pe fonduri Phare.
• Analiza şi formulare observaţii privind procedura de raportare şi recuperare debite
POR.
• Elaborare norme privind raportarea de nereguli-Ofiţer de nereguli POR.
• Elaborarea Manualului de proceduri pentru activitatea de control fonduri structurale.
• Elaborare punct de vedere Memorandum de Înţelegere România – Serbia.
• Puncte de vedere privind mdificarea actelor normative (OUG 34/2006, HG
1510/2003).
Direcţia Control Antifraudă Fonduri Comunitare a participat în cursul anului 2007
la elaborarea Manualului de proceduri financiare, respectiv Recuperarea şi
Raportarea debitelor, manual al Autorităţii de Management pentru Programul
Operational Regional.
Totodata, Direcţia Control Antifraudă Fonduri Comunitare a fost implicată în
elaborarea elaborarea Manualului de raportare a neregulilor pentru Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional.
În perioada octombrie - decembrie 2007, Direcţia Control Antifraudă Fonduri Comunitare
din cadrul MDLPL a actualizat Manualul de proceduri pentru activitatea de control
antifraudă fonduri comunitare a directiei şi a elaborat noul format al Procesului Verbal
de Constatare în raport cu modificările introduse de noua bază legislativă specifică,
anume HG 1306/2007 care abrogă HG 1510 /2003.
Precizăm că, Directia Control Antifrauda Fonduri Comunitare a finalizat în trimestrul IV
2007, un număr de 5 activitati de verificare şi control din care au fost aprobate de către
conducerea autorităţii de gestionare a fondurilor comunitare un număr de 3 Procese
Verbale de Constatare şi 2 Note de răspuns către structurile emitente ale sesizărilor.
In ceea ce priveşte adresa nr.70208/15.02.08 privind „Sinteza trimestriala a
masurilor întreprinse la nivel national in domeniul protectiei intereselor financiare ale

Comunitatilor Europene in Romania”, elaborata de DLAF, menţionăm că Directia
Control Antifrauda Fonduri Comunitare nu deţine informatii referitoare la cele 27
cazuri verificate de DLAF asupra proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile in
cadrul programului PHARE, precum si asupra celor doua sesizări la care se face
referire in adresa anterior menţionată.

VI.2. Direcţia Generală Juridică
Activităţile serviciilor din cadrul Direcţiei Generale Juridice
• verifică şi formulează propuneri şi observaţii pe acordurile încheiate de MDLPL cu
instituţii similare din UE şi state nemembre;
• verifică şi formulează propuneri şi observaţii pe acordurile încheiate de către
MDLPL în cadrul programelor operaţionale, în cadrul cărora Ministerul este Autoritate
de Management/Autoritate Naţională;
• coordonează circuitul proiectelor de acte normative transmise spre avizare MDLPL
şi verifică legalitatea acestora prin întocmirea notei de avizare/adresei de restituire
cu observaţii;
• verifică şi avizează pentru legalitate proiectele de ordine ale ministrului şi/sau
proiectele de ordine comune cu alte instituţii/autorităţi publice;
• coordonează şi supervizează circuitul Memorandumurilor iniţiate de către MDLPL,
fiind responsabil, alături de direcţia iniţiatoare, în stabilirea unei poziţii comune cu
autorităţile administraţiei publice centrale avizatoare; în acest sens, demersurile
consilierilor juridici ai serviciilor se materializează în întâlniri directe cu
reprezentanţii avizatorilor, realizarea răspunsurilor legal argumentate la
observaţiile/ propunerile instituţiilor partenere;
• coordonează şi supervizează circuitul proiectelor de acte normative iniţiate de
către MDLPL, fiind direct răspunzători pentru obţinerea avizelor din partea
instituţiilor/autorităţilor publice avizatoare; punctul final al acestui demers îl
reprezintă transmiterea proiectului cu toate avizele la SGG în vederea înscrierii
proiectului pe agenda definitivă a primei şedinţe de Guvern;
• pregăteşte mapa pentru şedinţa pregătitoare a şedinţei Guvernului;
• pregăteşte mapa pentru şedinţa Guvernului; aduce la cunoştinţa directorilor/
directorilor generali ai MDLPL posibilitatea consultării materialelor pt. şedinţă
conform Ordinul nr. 781/2007;
• realizează situaţiile periodice solicitate de către Departamentul pentru Relaţia cu
Parlamentul din cadrul Guvernului prin comunicarea stadiului proiectelor de acte
normative, precum şi a propunerilor Ministerului pentru fiecare sesiune
ordinară/extrordinară parlamentară;
• participă la comisiile de licitaţii neretribuite din cadrul Ministerului în baza
numirii prin ordin;
• întocmirea şi transmiterea notificărilor către beneficiarii înregistraţi cu debite;
• organizează întâlnirile de conciliere cu beneficiarii şi întocmeşte procesele
verbale;
• întocmeşte răspunsurile la punctele de vedere solicitate de direcţiile din minister,
verificând inclusiv adresele pe care aceste direcţii urmează a le transmite altor
instituţii
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• verifică şi avizează răspunsurile la interpelări şi propunerile legislative
• restituie în original avizate/neavizate proiectele de acte normative pt. care
Ministerul este avizator;
• gestionează relaţia cu Monitorul Oficial prin solicitarea şi verificarea actelor
publicate în Monitor;
• întocmeşte situaţia proiectelor de acte normative avizate de către MDLPL;
• pt. proiectele de acte normative iniţiate de MDLPL şi care se află pe agenda
şedinţei Guvernului se îngrijeşte de întocmirea Notei de prezentare a proiectului;
• întocmeşte situaţia proiectelor de acte normative iniţiate de MDLPL, aprobate de
Guvern şi publicate în Monitorul Oficial;
• pentru materialele din cadrul agendei definitive care prezintă interes pentru
domeniul de activitate al Ministerului se îngrijeşte de realizarea unor puncte de
vedere întocmite prin prisma atribuţiilor inserate în HG 361/2007;
• acordă consultanţă la cerere direcţiilor din minister;
• verifică şi avizează contractele din cadrul POR, PHARE, PHARE CBC, cooperare
teritorială internaţională şi cooperare transfrontalieră şi a contractelor încheiate
conform OG 34/2006;
• întocmirea tuturor actelor şi documentelor necesare apărării intereselor
ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti: cereri de chemare în judecată,
întâmpinări, cereri reconvenţionale, concluzii scrise, răspunsuri la întâmpinări,
chemări în garanţie, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, obiecţiuni la expertize
contabile, investirea cu formulă executorie a sentinţelor, reprezentarea în faţa
instanţelor de judecată.
În anul 2007, Direcţia Generală Juridică, în avizarea proiectelor de acte normative, a
conlucrat cu următoarele instituţii:
-

Ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii,
învăţământului şi integrării europene,
Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Ministerul Justiţiei,
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
Ministerul Apărării
Ministerul Transporturilor,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii liberale
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Sănătăţii Publice
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Ministerul Culturii şi Cultelor
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor

De asemenea, Direcţia Generală Juridică, a colaborat cu Secretariatul General al
Guvernului şi cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.
Obiective propuse pentru anul 2007
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• avizarea în regim de urgenţă a proiectelor de acte normative în conformitate cu
prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005;
• avizarea tuturor contractelor în care ministerul este parte, cu respectarea procedurii
interne;
•

reprezentarea în instanţă a intereselor ministerului.

Activităţile pe care le-a desfăşurat Direcţia Generală Juridică în vederea realizării
obiectivelor pe anul 2007
• folosirea tuturor pârghiilor legale în vederea avizării proiectelor de acte normative în
termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
• avizarea tuturor contractelor în care ministerul este parte, cu respectarea
termenelor stabilite în procedura internă aprobată la nivelul ministerului;
• formularea tuturor acţiunilor şi a căilor de atac în dosarele în care ministerul este
parte. Prezentarea la toate termenele în instanţă şi susţinerea apărărilor ministerului.
Astfel, enumerăm activităţile desfăşurate de fiecare serviciu al Direcţiei Generale
Juridice:
Serviciul Avizare Contracte
• participarea la licitaţii , negocieri iniţiate de Direcţia de Achiziţii Publice,
• avizarea a 817 contracte şi 612 acte adiţionale iniţiate de Direcţia Generală de
Dezvoltare Fonduri PHARE, Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană, Direcţia
Generală AMPOR şi Direcţia Achiziţii Publice.
Activităţi specifice de recuperare a fondurilor PHARE:
-a întocmit 92 de notificări,
-44 de invitaţii la conciliere a beneficiarilor de proiecte din fonduri nerambursabile,
-26 de concilieri,
-11 convenţii de plată.
Pentru Serviciul Reprezentare Instanţă
• a asigurat interesele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în faţa
instanţelor de judecată în 255 de procese, aflate atât pe rolul instanţelor din Bucureşti,
cât şi din ţară
• a promovat 75 de cereri de chemare în judecată împotriva beneficiarilor proiectelor
PHARE, debitori ai instituţiei noastre
• a recuperat de la debitori următoarele sume: 429.437,13 Ron şi 325.823,84 Euro
• a trimis spre executare un număr de 33 hotărâri judecătoreşti, definitive şi
irevocabile, în urma cărora Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
urmează să recupereze următoarele sume: 464.344,6 Euro şi 1.051.239,64 Ron. Aceste
sume sunt aproximative deoarece unele hotărâri judecătoreşti nu au individualizat
cuantumul dobânzilor care curg până la data plăţii efective a debitelor.
• a raportat lunar situaţia debitorilor instituţiei noastre, beneficiari ai contractelor de
grant la Fondul Naţional
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• a raportat trimestrial situaţia privind neregulile în derularea proiectelor de asistenţă
financiară nerambursabilă comunitară
Menţionăm că, în anul 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a
fost acţionat în judecată de către terţi în 38 de procese. Dintre acestea, 12 procese au
fost câştigate de instituţia noastră, 25 de procese sunt încă pe rolul instanţelor de
judecată, iar un proces a fost pierdut, însă fără a suferi un prejudiciu cuantificabil în
bani.
Pentru Serviciul Avizare Acte Normative şi Ordine ale ministrului
• a gestionat avizarea de către MDLPL a unui număr de 157 acte normative ale altor
ministere sau autorităţi;
• au fost transmise pe circuit şi depuse spre adoptare la Guvern un număr de 21 de
memorandumuri iniţiate de MDLPL;
• a gestionat avizarea şi adoptarea de către Guvern a unui număr de aproximativ 50 de
acte normative;
• a asigurat avizarea unui număr de 1402 ordine ale ministrului, din care, pentru 16 s-a
asigurat publicarea în Monitorul Oficial.

VI.3. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social
Misiunea DRPDS conform ROF MDLPL
DRPDS are ca misiune conform ROF-MDLPL şi conform propriului ROF are misiunea de a
asigura asistenţa necesara pentru buna derulare a relaţiei ministerului cu Parlamentul şi
cu Partenerii Sociali.
„Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social reprezintă interfaţa dintre direcţiile
din minister şi Parlamentul României”.
Sub aceasta formulare sintetică sunt incluse numeroase activităţi de comunicare
consultare internă, dar şi cu numeroase activităţi de colaborare cu instituţii şi entităţi
din societatea românească.
În relaţia cu Partenerii Sociali, DRPDS asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social
precum şi asigură informarea şi consultarea sistematică a confederaţiilor patronale şi
sindicale
cu
privire
la
proiectele
şi
programele
derulate de MDLPL în domeniile de reglementare.
De asemenea DRPDS are misiunea de a duce la îndeplinire diferite proceduri legate de
asigurarea TRANSPARENŢEI INSTITUŢIONALE, conform prevederilor Legii 52.
Activităţi desfăşurate pentru în vederea îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei
• Elaborarea unor sisteme de proceduri şi tipuri de documente conforme cu legislaţia
europeană şi românească în vigoare,
• Constituirea unui sistem de interacţiuni cu cât mai multe structuri organizaţionale
guvernamentale şi ale societăţii civile care să devină interlocutori informaţi sistematic,
capabili să asigure un feedback documentat şi eficient ca şi consultanţă publică pentru
validarea punctelor de vedere ale MDLPL.
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• Mediul de afaceri, confederaţiile sindicale , autorităţi publice locale, cetăţeni şi
ONG-uri aşteaptă de la DRPDS informaţie la zi, un cadru de dezbatere, o cale sigură de a
dialoga cu factorii de decizie din cadrul MDLPL.
Luând în calcul că DRPDS s-a constituit în 2007, în luna iulie, putem spune că perioada
iulie-decembrie a anului trecut în acest an a fost dedicată creării infrastructurii
operaţionale şi stabilirii dialogului cu categoriile ţintă.
Activitatea de asigurare a Secretariatului Comisiei de Dialog Social.
•

Elaborarea Regulamentului de Funcţionare al CDS.
- Redactarea în forma iniţială.
- Consultarea cu partenerii sociali
- Finalizarea Regulamentului.

• Elaborarea cadrului procedural privind cooperarea cu direcţiile din cadrul MDLPL sub
forma unui Regulament de lucru
• Organizarea cadrului de consultare metodologică cu partenerii sociali cu privire la
activitatea
• Derularea a 5 sedinte de lucru din care trei de avizare.
Avizarea a 30 de proiecte de acte normative.
• Elaborarea unui plan de acţiune complementar în vederea asigurării nivelului de
competenţă necesar pentru consultare.
• Adoptarea modului de lucru în sub-comisii.
• Adoptarea unui sistem de informare în perioadele dintre sesiunile de lucru lunare.
Relaţia cu Parlamentul.
• Asigurarea coordonării dintre activitatea Parlamentului în plen şi în Comisii şi
activitatea MDLPL.
• Răspunsuri la interpelări.
• Răspunsuri în Comisii.
• Iniţiative MDLPL asistate în diversele etape procedurale în cadrul Parlamentului
• Monitorizarea activităţii parlamentare privind iniţiativele MDLPL
• şi a întregii activităţi parlamentare pe teme de interes pentru activitatea MDLPL.
• Crearea unei baze de date pentru consultare privind actele normative generate de
MDLPL în ultimele 8 luni.
• În anexă prezentăm un tabel sintetic privind activitatea CDS şi cea privind Relaţia cu
Parlamentul
Transparenţă instituţională
Informare şi consultare prin site-ul MDLPL.
• Asigurarea activităţii de informare - Afişarea proiectelor de acte normative iniţiate
de MDLPL.
• Pregătirea răspunsurilor la comentariile şi întrebările primite de la primite prin
intermediului de pe site-ul MDLPL.
78

• Informarea structurilor asociative ale administraţiei locale
Au fost transmise un număr de 9 de proiecte de acte normative
Au fost asigurate un număr de 5 răspunsuri la reacţiile reprezentanţilor structurilor
asociative.
•

Consultări cu societatea civilă.
- Consultare cu mediul academic.
Consultarea cu Academia Română.
A fost organizat un număr de trei consultări la următoarele nivele:
- Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Preşedintele
Academiei Române sesiune dedicată stabilirii unei strategii comune pentru
valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
- Consultări tematice la nivelul secţiilor Academiei şi direcţiilor MDLPL.
- Consultări privind stabilirea unui mecanism de inter -operabilitate privind
implicarea conceptelor şi soluţiilor produse în programele de cercetare ale
institutelor Academiei Române şi direcţiile din cadrul MDLPL.
În urma unei suite de consultări privind structurarea cadrului de lucru a fost definit
modul de lucru ce va fi implementat pentru 2008.
Cele două instituţii au decis derularea unui plan de lucru la două nivele:
- un plan ce priveşte consultarea directă la nivel de specialişti
- un al doilea plan ce priveşte acţiunea socială dedicată creşterii implicării
opiniei publice în adoptarea de politici publice în spaţiul dezvoltării şi
locuirii

VI.4. Direcţia Audit Intern

Obiectivele generale ale Direcţiei Audit Intern sunt:
• să ofere o asigurare obiectivă şi consiliere, destinate să îmbunătăţească sistemele de
management şi activităţile MDLPL astfel încât direcţiile MDLPL:
- să aplice în mod eficient, eficace şi adecvat politicile, procedurile şi
sistemele
- să utilizeaze resursele într-o manieră economică şi eficienţă
- rezultatele obţinute să fie în concordanţă cu scopurile şi obiectivele
stabilite
- sistemul informaţional să funcţioneze într-o manieră corectă şi la timp, în
conformitate cu sistemele de control adecvate şi eficace
- să se asigure protejarea bunurilor instituţiei
- să opereze în conformitate cu legile, regulamentele, manualele,
procedurile şi contractele.
• să sprijine îndeplinirea obiectivelor MDLPL printr-o abordare sistematică şi metodică,
prin care să evalueze şi să îmbunătăţească eficacitatea sistemului de conducere bazat
pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării .
În vederea realizării obiectivelor generale Direcţia Audit Intern a planificat pentru anul
2007 următoarele direcţii de acţiune:
1. auditarea tuturor domeniilor de gestiune a fondurilor europene ( număr de
misiuni planificate : 19 )
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2. auditarea domeniului privind gestionarea resurselor umane ( număr de misiuni
planificate: 1)
3. auditarea sistemului informatic şi comunicare ( număr de misiuni planificate:
2)
4. auditarea unor noi domenii de activitate ale MDLPL ( număr de misiuni
planificate: 1)
5. evaluarea impactului implementării recomandărilor ( număr de misiuni
planificate: 1)
Activităţile realizate de Direcţia Audit Intern pe parcursul anului 2007
În anul 2007, Direcţia Audit Intern şi-a realizat activitatea pe baza Planului anual de audit,
elaborat şi aprobat conform art. 14, alin (1) si (2) din “Legea nr.672/2002 , plan ce a fost
actualizat în luna iulie 2007 ca urmare a reorganizării MIE şi înfiinţării MDLPL conform H.G.
nr.361/18.04.2007, în baza reanalizării riscurilor asociate activităţii ministerului.
Astfel, planul de audit aferent anului 2007 actualizat a cuprins 24 misiuni, astfel:Evaluarea
sistemului de control intern şi gestionare a recuperării creanţelor rezultate din nereguli şi sau
frauda, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare (Misiune solicitată de
UCAAPI – MEF)
• Auditul activităţii Serviciului Verificare Tehnică şi Conformitate Programe Phare
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Nord-Est
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Sud-Muntenia
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Sud-Vest Oltenia
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Vest
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Nord-Vest
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Centru
• Evaluarea capacităţii administrative şi funcţionale a ADR Bucureşti-Ilfov
• Auditul activităţii Direcţiei Gestionare Program Operaţional Regional (AMPOR)
• Auditul activităţii Direcţiei Politici Regionale şi Coordonare Program Operaţional
Regional
• Auditul activităţii de certificare şi plăţi Program Operaţional Regional
• Auditul activităţii Directiei Cooperare Teritorială State membre
• Auditul activităţii Direcţiei Cooperare Teritorială State nemembre
• Evaluarea procesului de pregătire şi funcţionare a cadrului instituţional şi procedural
necesar implementării instrumentelor structurale în MDLPL (Misiune solicitată de UCAAPI –
MEF)
• Auditul derulării contractelor încheiate de Direcţia Asistenţă Tehnică Programe şi
Proiecte pentru realizarea proiectelor tehnice şi a supervizării a lucrărilor de construcţii
• Auditul activităţii Direcţiei Sisteme Informatice
• Auditul activităţii Direcţiei Comunicare
• Auditul activităţii de certificare şi plată în cadrul procesului de gestionare a programelor
Phare CES
• Auditul activităţii de licitare şi contractare a Programelor Phare CES 2003 şi 2004
• Auditul activităţii Direcţiei Generale Lucrări Publice (misiune ad-hoc)
• Auditul modului de monitorizare a proiectelor Phare
• Misiune privind stadiul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de
audit
• Managementul folosirii timpului de lucru şi modul de fundamentare a timpului lucrat
suplimentar în perioada ianuarie-septembrie 2007 în cadrul MDLPL (misiune ad-hoc).
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Toate cele 24 misiuni prevăzute în planul anual de audit pentru 2007 au fost finalizate în
cursul anului 2007, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către conducătorul
instituţiei.
Gradul de realizare a planului de audit intern pentru anul 2007 a fost de 100%.
În cadrul acestei perioade, structura de audit intern a desfăşurat şi activităţi
neplanificate cum ar fi activităţi de consiliere în domeniile resurse umane, circuit
actelor normative, fonduri structurale.
Rezultate semnificative obţinute
Prin implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, direcţiile au
redus şi eliminat unele disfuncţionalităţi şi implicit şi-au îmbunătăţit activitatea proprie
prin:
• completarea ROF-ului cu atribuţiile specificate în Regulamentele Comisiei Europene
• completarea procedurilor operaţionale la nivelul POR şi a Procedurilor Operaţionale
România - Bulgaria şi România-Serbia, contabilitate, achiziţii, resurse umane
• achiziţionarea unor programe de gestiune ( resurselor umane, juridic)
• înlocuirea tehnicii de calcul la unele direcţii
• îmbunătăţirea Acordurilor Cadru de implementare încheiate cu Autorităţile de
Implementare
• îmbunătăţirea Manualului de management al riscurilor – componentă a Manualului de
proceduri EDIS

VI.5. Direcţia Generală de Comunicare
Ministerul funcţionează in baza H.G. 361/27 aprilie 2007 şi are ca principale domenii de
activitate: planificarea şi dezvoltarea naţională şi regională, cooperarea transfrontalieră, transnaţionala si interregionala, urbanism si amenajarea teritoriului,
gestiune si dezvoltarea edilitara – imobiliara, inclusiv construcţiile de locuinţe, lucrări
publice, construcţii si locuire.
În acest context, temele de comunicare propuse pentru perioada aprilie – decembrie
2007 au fost:
• politica de dezvoltare regională,
• gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare alocate pentru programele de
cooperare teritorială, dezvoltare regională şi proiecte finanţate din fonduri
PHARE,
• programe de amenajare a teritoriului,
• politica guvernamentală în domeniul locuirii,
• politica guvernamentală în domeniul lucrărilor publice.
Comunicarea externă
Obiectiv General

Obiectiv specific
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Promovarea MDLPL la nivel
naţional şi internaţional
(instituţii europene, instituţii
omologe din statele membre şi
nemembre) ca instituţie
guvernamentală responsabilă cu
aplicarea politicilor de dezvoltare
regională, cooperare teritorială,
lucrări publice si locuinţe
Informarea potenţialilor
beneficiari şi a publicului larg cu
privire la politica de dezvoltare
regională europeană si naţională

Informarea potenţialilor
beneficiari şi a publicului larg cu
privire la politica guvernamentală
în domeniul locuirii şi asupra
programelor derulate de MDLPL în
acest domeniu
Informarea potenţialilor
beneficiari şi a publicului larg cu
privire la programele din domeniul
lucrărilor publice derulate de
MDLPL
Informarea publicului larg şi a
instituţiilor administraţiei publice
locale cu privire la importanţa
dezvoltării urbane integrate si a
respectării principiilor urbanistice
în dezvoltarea unităţilor
administrativ-teritoriale.

1.1.Familiarizarea opiniei publice în general si a
publicurilor specifice organizaţiei cu privire la
rolul noii structurii create.
1.2.Crearea brandului instituţiei si promovarea
acestuia:
website, tipizate (toate documentele utilizate de
MDLPL), publicaţii si materiale de promovare
specifice ministerului.
1.3.Promovarea MDLPL pe plan extern, în
relaţia cu statele membre ale UE, instituţiile UE şi
parteneri din străinătate
2.1. Familiarizarea opiniei publice în general cu
privire la importanţa politicii de dezvoltare
regională,
2.2. Creşterea nivelului de informare cu privire
la modalităţile de accesare a fondurilor europene
gestionate de minister,
2.3.
Dezvoltarea
abilităţilor
potenţialilor
beneficiari în identificarea oportunităţilor de
finanţare,
3.1. Informarea publicului larg cu privire la
deciziile luate în domeniul locuirii şi cu
programele derulate de MDLPL în acest domeniu.
3.2.
Asigurarea
transparenţei
alocării
fondurilor publice prin adoptarea celor mai
bune soluţii în domeniul locuirii.
4.1. Promovarea programelor derulate de
MDLPL şi a impactului avut în sprijinul populaţiei
4.2. Asigurarea transparenţei utilizării
fondurilor destinate lucrărilor publice
5.1. Conştientizarea publicului larg cu privire la
importanţa respectării principiilor de bună locuire
5.2. Informarea si instruirea reprezentanţilor
autorităţilor publice locale cu privire la
conceptul de dezvoltare urbană integrată si
respectarea principiilor urbanistice

Comunicarea internă
zvoltarea unui climat comunicaţional
intern eficient, care să permită
un flux informaţional intern
necesar susţinerii mesajelor

6.1.Îmbunătăţirea colaborării intre
departamentele ministerului
Regulament de comunicare intern

82

comunicaţionale ale MDLPL

6.2.Crearea unui climat comunicaţional intern de
colaborare şi susţinere reciprocă

Mesaj general / slogan
Propunere: Construieşte local, dezvoltă regional!
Grupuri ţintă vizate
A. Pentru comunicarea externă:
• Mass media,
• Administraţia publica locală şi centrală – ministere, primarii din mediul urban,
prefecturi,
• Mediul de afaceri,
• ONG-uri furnizoare de servicii sociale,
• Instituţii educaţionale şi de cercetare,
• Tineri, elevi, studenţi,
• Reprezentanţii României în instituţiile europene,
• Comitete de monitorizare si alte comitete de sprijin in implementarea fondurilor
structurale
• DG Regio, Comitetul regiunilor, Comisia Europeană, alte instituţii europene,
• Instituţii omoloage din alte state.
B. Pentru comunicarea internă:
• Reprezentanţii direcţiilor din MDLPL cu atribuţii în asigurarea fluxului informaţional.
• Conducerea instituţiei (ministru, secretari de stat, directori)
• Angajaţii MDLPL.
Proiecte realizate / grup ţintă pentru audienţa externă
Open Days – Săptămâna Europeană a Regiunilor”
Obiectiv - Organizarea în Bucureşti a unei conferinţe cu tema „Implicarea regiunilor în
crearea de locuri de muncă şi în creşterea economică”, în scopul identificării
modalităţilor prin care regiunile pot contribui
la creşterea economică şi la crearea de noi
locuri de muncă. Conferinţa a făcut parte din
seria de evenimente „OPEN DAYS 2007 –
Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”
organizate de Comisia Europeană şi Comitetul
Regiunilor
Activităţi - Pe data de 8 noiembrie 2007 a
avut loc în Bucureşti, Conferinţa Naţională
“Open days – Săptămâna europeană a
regiunilor şi oraşelor în România – Implicarea
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regiunilor în crearea de locuri de muncă şi în creşterea economică”. Evenimentul s-a
desfăşurat la Hotel Parc Best Western în Sala mare de conferinţe de la parter (Sala Terra
Grand Ballroom).
Această conferinţă a fost înscrisă în seria anuală de evenimente Open Days, organizate
în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sub egida Direcţiei Generale
pentru Politică Regională a Comisiei Europene.
Grupuri ţintă vizate: administraţia publică din mediul urban, oameni de afaceri, IMMuri şi ONG-uri. Reprezentanţii presei naţionale au fost de asemenea invitaţi la eveniment.
Tematica dezbătută: accesarea fondurilor structurale gestionate de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor, nevoia de încadrare a viitoarelor proiecte
propuse în strategia de dezvoltare a fiecărei regiuni şi modul în care impactul fondurilor
poate fi maximizat prin asigurarea sinergiei între diverse programe.
Conferinţa a inclus prezentări detaliate şi dezbateri referitoare la Programul Operaţional
Regional şi Programele de Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi Teritorială
internaţională pentru perioada 2007-2013 şi impactul acestora asupra dezvoltării
regiunilor României.
Suportul logistic a fost asigurat prin :
•
1 banner, mare (model păianjen – plasat in spate, deasupra mesei vorbitorilor
•
instalaţii de sunet si echipament de traducere
•
2 traducători - simultan română – engleză –română.
•
200 de mape sub egida “Open days”,
•
200 de pixuri personalizate
•
200 de CD-uri cu materiale relevante (fise de proiect si prezentări) despre toate
cele 12 programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Număr participanţi – 90 de persoane, format din 4 categorii.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu firma LDK Consultunts.
Investiţi în regiunile României – sesiuni de informare
Scop - Organizarea în şapte regiuni ale României (mai puţin Regiunea Bucureşti – Ilfov
unde a fost organizată conferinţa Open Days) a câte unei conferinţe de informare a
autorităţilor locale, a mediului de afaceri şi a reprezentanţilor ONG-urilor în scopul
prezentării oportunităţilor de finanţare din fondurile structurale gestionate de MDLPL,
respectiv: Programul Operaţional Regional şi
Programele de Cooperare Teritorială.
Activităţi - In luna noiembrie 2007, Ministerul
Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor, a
organizat o sesiune de 7 seminarii de informare in
regiunile de dezvoltare ale României.
Conferintele regionale au constituit un prilej de
expunere, dezbatere si clarificare privind cele mai
importante aspecte tehnice legate de accesarea si
implementarea fondurilor structurale gestionate de
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
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Un sprijin real în organizarea evenimentelor l-au avut Agentiile de Dezvoltare Regională
şi Birourile de Cooperare Teritorială care au oferit o serie de informatii referitoare la
potentialul de dezvoltare al regiunilor respective.
Calendarul evenimentelor:
Regiunea de
Judeţul
Dezvoltare
Vest

Locaţia

Data

Caraş Severin

Hotel Rogge-Best
2 noiembrie 2007
Western
Bucureşti-Ilfov
Bucureşti
Hotel Parc
8 noiembrie 2007
Nord-Vest
Botoşani
Hotel Maria
13 noiembrie 2007
Centru
Harghita
Hunguest Hotel Fenyo
16 noiembrie 2007
Sud Muntenia
Giurgiu
Consiliul Judeţean
22 noiembrie 2007
Sud-Vest Oltenia
Olt
Hotel Parc
23 noiembrie 2007
Nord-Est
Bistriţa-Năsăud Hotel Diana
26 noiembrie 2007
Sud-Est
Vrancea
Consiliul Judeţean
29 noiembrie 2007
Participanţii la evenimente au făcut parte din 4 categorii:
• Administratia publica din mediul urban –
reprezentata prin angajaţi ai primariilor, camerelor
de comert, oficiilor patronale, agenţii economice de
dezvoltare, agenţii regionale de mediu, universităţi
etc;
• Organizaţii non-guvernamentale si organizaţiile
non-profit;
• IMM-urile;
• Presa.
In cadrul dezbaterilor a reieşit faptul ca, in randul
potentialilor beneficiari din regiunile de dezvoltare exista o mare nevoie de informatii
tehnice. Acestia au avut o serie de intrebari referitoare la etapele implementrii unui
proiect, pornind de la elaborarea cererii de finantare pana la procesul de evaluare si
implementarea efectivă a proiectelor. De asemenea, participantii au adus sugestii de
modificare/imbunatatire a ghidurilor solicitantului pentru apelurile deja lansate sau a
ghidurilor publicate pentru consultare.
Materialele puse la dispozitia participantilor in cadrul sesiunilor de informare au facut
obiectul unui CD de prezentare a programelor operationale gestionate de MDLPL.
Cartierul meu
Obiectiv -Stimularea implicării cetăţenilor în
rezolvarea
problemelor de locuire ale unei comunităţi locale
din care fac parte, sub egida Zile Mondiale a
Habitatului.
Activităţi - Organizarea pe data de 1 octombrie 2007
- Ziua Mondială a Habitatului sub moto-ul „Un oraş
sigur este un oraş echitabil” a unui eveniment stradal
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dedicat promovării conceptului de dezvoltare urbană integrată, principalul instrument
de atingere a siguranţei şi echităţii în oraşe.
Parteneri in eveniment:
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei
• Primăria Generală a Capitalei
• Primăria sectorului 3
Locaţie: în zona centrului istoric al Bucureştiului –
zona Lipscani
Tipuri de evenimente organizate:
• expoziţii de proiecte realizate de studenţii
masteratului de dezvoltare integrată
• un spaţiu de discuţii publice şi dezbateri libere
– Cafeneaua Urbanistică
• Punctul central al evenimentului l-a constituit
„Cafeneaua urbanistică”, unde cei doi oficiali Ministrul Lászlo Bórbély şi Primarul
General al Capitalei, Adriean Videanu, specialişti din domeniul arhitecturii si
urbanismului si cetăţenii prezenti la fata locului au discutat despre cum oraşele noastre
pot deveni mai sigure prin dezvoltare urbană integrată.
Participanţi la eveniment: reprezentanţi ai Registrului Urbaniştilor din România
(RUR), Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), Asociaţiei pentru Tranziţia Urbana
(ATU), Asociaţiei Investitorilor din Centrul Istoric (AICI).
Convenţia europeană a peisajului
Scop: Dezbaterea în profunzime a aspectelor legate de punerea în practică a Convenţiei
Europene a Peisajului.
Reuniunea de la Sibiu a avut ca obiectiv:
• analiza diferitelor experienţe ce pot facilita implementarea dispoziţiilor Convenţiei
Europene a Peisajului în ceea ce priveşte «Peisajul şi patrimoniul rural»,
• realizarea de schimburi de experienţă, examinându-se practicile model şi eşecurile în
ceea ce priveşte protecţia, gestiunea şi amenajarea peisajului european.
Temele dezbătute în cadrul acestui eveniment au vizat ruralitatea, dimensiunea
identitară a peisajului, coeziunea între rural şi urban, eco-arhitectura şi meşteşugurile
tradiţionale, atlasul etnografic român, protecţia peisajelor bioculturale şi noua
ruralitate, De asemenea, au fost prezentate experienţele altor tari in domeniu:
experienţa Suediei, iniţiative în regiunea valonă, experienţa Văii Douro din Portugalia,
procesele agricole şi producţia de peisaj, Proiectul Rural Med Interreg, experienţa
Republicii Slovacia, fondurile elveţiene pentru peisaj şi lumea rurală, valorizarea
peisajului rural în Germania,.
Perioada: 19-22 septembrie 2007
Locaţia: Sibiu (Hotel Ramada şi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale «ASTRA») şi
localitatea Tilişca - jud. Sibiu.
Organizatori principali: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi
Consiliul Europei
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Co-organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, Consiliul Judeţean Sibiu, Primăria municipiului Sibiu.
Tipuri de evenimente organizate:
• sesiune de deschidere la Hotel Ramada – 19 septembrie
• două grupuri de lucru organizate la Muzeul Astra –Sibiu, în corturi special amenajate
în acest sens – 20-21 septembrie 2007
• sesiune de închidere la Hotel Ramada – 21 septembrie
• cină festivă organizată pe dealul de la Tilişca – 21 septembrie
• vizită de studiu desfăşurată pe ruta Cisnădioara, Avrig, Cârţa, Bâlea, Bran, Sibiu - 22
septembrie
Tipul de activităţi desfăşurate:
• Colaborare la realizarea caietelor de sarcini pentru traduceri, tipărituri, contractarea
firmei de organizare a evenimentului.
• Realizarea unei secţiuni dedicate conferinţei pe site-ul ministerului care cuprinde
informaţii generale despre acest eveniment, precum şi programul conferinţei.
• Organizarea secretariatului tehnic al Grupului de lucru interdepartamental.
• Colaborare cu firma PR la realizarea conceptului şi a evenimentului propriu-zis.
• Asigurarea bunei desfăşurări pe perioada conferinţei din punct de vedere
organizatoric în cadrul grupurilor de lucru de la Muzeul Astra – Sibiu (20–21 septembrie),
a cinei festive de pe dealul de la Tilişca (21 septembrie) şi a vizitei de studiu desfăşurată
pe ruta Cisnădioara, Avrig, Cârţa, Bâlea, Bran, Sibiu (22 septembrie).
Materiale promoţionale: 3 bannere-up-uri, 4 bannere, 300 de blocnotes-uri, 300 de
pixuri, 300 de afişe, 300 de traiste tradiţionale
Publicaţii editate cu ocazia evenimentului: Patrimoniul Cultural Românesc – situri
UNESCO, Evoluţia patrimoniului rural în România, Cetatea dacică Tilişca, Răşinari Ghidul
de observare a patrimoniului rural din România, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice
şi de Artă din România . Catalogul monumentelor istorice, Borduşani – Oameni, istorie,
natură, Promenade dans l’histoire du Danube. Les differentes temps du paysage a
Borduşani, Convenţia Europeană a Peisajului.
Participanţi: un total de aproximativ 300 de participanţi din România şi din ţările
membre ale Consiliului Europei sau care au statut de observator în cadrul acestui
organism internaţional, în calitate de reprezentanţi oficiali ai guvernelor, reprezentanţi
ai autorităţilor locale şi regionale, ai organizaţiilor publice şi private şi ai organizaţiilor
non guvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul peisajului şi dezvoltării
teritoriale durabile.
Caravana de promovare a fondurilor gestionate de MDLPL
Scop
Realizarea unei caravane naţionale:
• de informare a reprezentanţilor administraţiei publice locale cu privire la
oportunităţile pe care le oferă accesarea fondurilor europene gestionate de MDLPL,
• de diseminare în rândul opiniei publice a informaţiilor referitoare la programe
naţionale coordonate de MDLPL.
Caravana urma să se desfăşoare pe parcursul anului 2007 in 5 judeţe, urmând ca pe
parcursul anului 2008 să se desfăşoare în restul judeţelor.
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Activităţi - Conform memorandumului nr. 37659/31.08.2007 a fost lansată procedura de
achiziţie a serviciilor de organizare a caravanei de promovare a fondurilor MDLPL.
Caravana a fost anulată conform notei interne nr.49303/29.10.2007 a Direcţiei
economice şi financiare, având la bază următoarele motive:
• Potrivit legislaţiei în vigoare, HG 281/2006, MDLPL nu poate asigura servicii de
catering pentru populaţie. Acest lucru era prevăzut în caietul de sarcini la punctul B
„asigurarea serviciului de catering pentru populaţie care constă în distribuirea de ceai
cald pentru aproximativ 500-800 de persoane”.
În cadrul acestui proiect au fost elaborate materiale de informare, respectiv broşura şi
pliant cu titlul „Finanţare europeană şi naţională prin
programele MDLPL” cu informaţii referitoare la programele
gestionate de MDLPL. Broşura conţine în detaliu prezentarea
oportunităţilor oferite de programele finanţate din fonduri
europene şi de cele finanţate de la bugetul de stat.

Regenerare urbană
Scop - Promovarea conceptului de regenerare urbană prin
editarea unor materiale informative precum: o broşura,
pliante, afişe.
Activităţi
• identificarea temelor de interes în ceea ce priveşte
habitatul urban si amenajarea urban
• elaborarea materialelor de informare: broşura + pliant + afiş
Au fot realizate următoarele publicaţii:
•
Broşura „Ghid Informativ privind REGENERAREA URBANĂ – principii şi practici
europene” – 10.500 ex
Obiectivul broşurii este de a oferi informaţii referitoare la conceptul de regenerare
urbană din punct de vedere al principiilor europene si al surselor de finanţare, in
vederea creşterii calităţii vieţii in mediul urban.
Broşura cuprinde si o serie de exemple de bune practici europene (proiecte integrate de
regenerare urbană pe baza EUKN si URBAN II) si ofere repere esenţiale în dezvoltarea
proiectelor pe regenerare urbană.
Grupurile ţintă vizate:
•
•
•
•

reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
asociaţii de proprietari,
ONG-uri de profil,
universitaţi

•
•

Pliant – regenerarea urbană – 12.600 de ex
Afiş regenerare urbană - 4. 200 de ex.

Distribuţia propriu-zisă a materialelor va avea loc la începutul anului 2008.
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Consolidarea clădirilor (proprietate personala) cu grad ridicat de risc seismic
Scop - Conştientizarea proprietarilor privind necesitatea consolidării clădirilor şi
facilităţile oferite de programele guvernamentale
Activităţi - Elaborarea de publicaţii adresate diverselor segmente de populaţie cu rol
activ în consolidarea clădirilor care prezintă un grad ridicat de risc seismic.
Au fost elaborate şi editate următoarele materiale de
informare:
• Broşura “Cutremurele şi efectele lor - Prevenire şi
măsuri” - 20.000 exemplare.
• Rolul broşurii este acela de a conştientiza cetăţenii cu
privire la riscurile majore la care se expun în cazul unui
cutremur major, dacă nu întreprind măsurile necesare
pentru consolidarea clădirilor vechi multietajate în care
locuiesc.
Broşura va fi distribuită la nivel naţional, cu predilecţie în
zonele cu grad ridicat de risc seismic, inclusiv în Bucureşti.
Informaţiile cuprinse în broşură fac referire la: tipurile
de seism, cauzele apariţiei seismelor, efectele seismelor
asupra mediului natural şi asupra mediului antropic
(oamenilor), ce categorii de clădiri sunt vulnerabile în
caz de cutremur, situaţia clădirilor de locuit multietajate (blocuri) în capitală, cum
se pot proteja cetăţenii în caz de cutremur.
2. Pliante: Programul Naţional de Consolidare a clădirilor cu risc sesismic. Au fost
elaborate două tipuri de pliante:
• Prevenţie - 10.000 de exemplare, adresat populaţiei în vederea conştinetizării
riscului la care se expun şi pentru a face cunoscuţi paşii necesari pentru consolidarea
propriilor clădiri.
• Intervenţie – 1.000 de ex, adresat instituţiilor publice pentru a se implica activ
în cadrul acestui program.
3. Afiş despre riscul sesimic şi necesitatea
consolidării clădirilor cu grad ridicat de risc sesismic –
1.000 de ex. Afişul va fi distribuit la începutul anului
2008 prin intermediul Asociaţiei Habitat si primăriilor
locale din ţară.
Realizarea secţiunii de site aferentă domeniului
construcţii.
Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la educaţia
privind protecţia în caz de cutremur precum şi detalii
referitoare Programul naţional de consolidare a
clădirilor cu risc seismic.
Construirea de locuinţe pentru tineri subvenţionate
20%
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Scop - Conştientizarea tinerilor cu privire la facilităţile oferite de Programul Naţional de
sprijinire a construcţiei de locuinţe proprietate personală derulat de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Acest program acordă tinerilor şi
persoanelor defavorizate subvenţii de 20% din valoarea locuinţei construite, dar nu mai
mult de 10.000 de euro.
Activităţi - elaborarea de materiale de informare referitoare la acest program Astfel
au fost elaborate şi editate:
1. Pliant - „Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate
personală” – 12.600 de ex
Pliantul cuprinde informaţii sintetice despre: beneficiarii acestui program, valoarea de
care pot beneficia persoanele eligibile, cadrul legislativ aferent programului,
modalităţile de depunere a cererilor de finanţare.
2. Afiş cu informaţii concrete despre beneficiile programului – 12.600 de ex.
Publicaţiile vor fi distribuite prin intermediul administraţiei locale la începutul anului
2008.
Cum sa îmi realizez planul de amenajare a teritoriului - sesiune de lucru cu
autorităţile locale
Scop - Conştientizarea şi informarea autorităţilor locale cu privire la priorităţile de
dezvoltare durabilă, pornind de la planul de amenajarea teritoriului prin elaborarea unei
strategii de dezvoltare durabilă de către autorităţile locale şi specialiştii de la nivelul
MDLPL pentru o zonă defavorizată
Activităţi
• elaborarea fişei de proiect şi transmiterea către direcţia de specialitate
• datorită calendarului încărcat de evenimente al direcţiei de specialitate s-a stabilit
realizarea acestui eveniment pe parcursul anului următor
Conferinţa “Parteneriate pentru o locuire durabilă. Relaţia Guvern – Administraţie
locală – asociaţii de proprietari.”
Obiectivele conferinţei - Promovarea dezvoltării durabile în sensul creşterii diferitelor
tipuri de potenţial – economic, social, de mediu si cultural ale oraşelor sau diferitelor
zone urbane. Implicarea societăţii civile prin acţiuni bazate pe participare si
parteneriate pentru rezolvarea problemelor complexe ale reabilitării integrate a
ansamblurilor de locuinţe colective.
Conferinţa a urmărit şi:
• promovarea politicilor MDLPL legate de problematica locuirii,
• analiza de bune practici europene,
• identificarea unor posibile parteneriate,
• obţinerea unor informaţii directe ce pot duce la ameliorări ale legislaţiei,
• date pentru constituirea unei politici naţionale de reabilitare integrata,
• relaţionarea cu POR – regenerare urbana, dezvoltare urbana integrata
• posibilităţi de finanţare a programelor de locuire
Perioada de desfăşurare: 21-22 iunie 2007
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Temele dezbătute în cadrul seminarului:
• rolul actorilor publici şi privaţi în gestiunea şi proiectele vizând ansamblurile
rezidenţiale. Experienţe şi practici europene.
• implicarea asociaţiilor de proprietari în construirea şi aplicarea/derularea politicilor
de locuire adecvate pentru marile ansambluri.
• proiecte de reabilitare integrată / dezvoltarea urbana integrata – POR,
• finanţarea locuirii şi renovării urbane : oportunităţi, practici, programe.
Campanie de informare şi conştientizare pentru programul Operaţional regional şi
Programele de Cooperare Teritorială europeană
Scop - Crearea premiselor unei rate mari de absorbţie a fondurilor structurale în
România, disponibile prin Programul Operaţional Regional şi prin Programele
Operaţionale de Cooperare Teritorială Europeană (POCTE).
Proiectul este finanţat în cadrul programului PHARE CES 2004 şi are o valoare de
1.190.200 de euro. Proiectul a fost contractat în data de 30 noiembrie 2006 urmând si a
fost finalizat la sfârşitul lunii februarie 2008.
Pentru Programul Operaţional Regional
Activităţi
• Crearea identităţii vizuale şi a strategiei de brand pentru Regio a constat în
realizarea: Manual de identitate vizuală, Strategie de comunicare a brandului, Plan de
management al brandului
• Realizarea ghidului de comunicare – aceste cuprinde informaţii referitoare la
modalităţile eficiente de promovarea cu succes a programelor operaţionale
• Campanie media de conştientizare. Campania media s-a derulat in perioada 20
septembrie – 30 noiembrie pe canalele media centrale si locale: TV, presă scrisă şi radio.
Aceasta a contat în difuzarea a două spoturi TV si 2 spoturi radio, precum şi în inserţii
de machete de presă în presa scrisă. Numărul total de apariţii: 9.000 de difuzări ale
spoturilor radio, 3.000 de difuzări ale spoturilor TV si 140 de inserţii ale machetelor de
presă. Începând cu 1 decembrie s-a obţinut pe baza statutului de utilitate publică
acordat de CNA, difuzarea in continuare a spoturilor TV si Radio pe canalele media
publice TVR si Radio Difuziune. Acest demers va continua
pana la sfârşitul lunii ianuarie 2008.
• Realizarea de materiale promoţionale: Mape,
blocnotes-uri, pungi Regio, CD-uri Regio, autocolante (2
formate), pixuri, lanyad-uri, breloc, portcarduri piele,
carduri memorie, cani, mape de carton,
• Realizarea de materiale de informare: Ghid practic
pentru Regio în română şi maghiară, Pliant Regio, Glosar de
termeni Regio, Broşură Regio pentru administraţia publică,
Broşură Regio pentru IMM-uri, Broşură Regio pentru ONGuri, Broşură Regio pentru universităţi, Afiş Regio
• Realizarea site-ului Programului Operaţional Regional –
www.inforegio.ro. Site-ul a devenit funcţional odată cu
lansarea programului la 13 iulie 2007.
• Organizarea evenimentului de lansare a POR –
evenimentul a avut loc in capitala culturală europeană
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Sibiu si s-a bucurat de participarea Danütei Hubner - comisar pentru dezvoltare
regională.
• Organizarea de conferinţe de presă regionale – au fost organizate 8 conferinţe de
presă înaintea lansării oficiale a POR in vederea familiarizării reprezentanţilor media cu
specificul POR.
• Organizarea de evenimente de lansare regionale ale POR – in perioada septembrie –
noiembrie au fost organizate 8 conferinţe regionale de lansare a POR cu participarea
reprezentanţilor regiunilor respective.
Pentru cele patru programe pentru care MDLPL este autoritate de management,
respectiv Programele de cooperare teritorială România – Serbia, RomâniaBulgaria, România – Marea neagră, România – Ucraina – Moldova.
Activităţi
• Crearea identităţii vizuale şi a strategiei de brand pentru Programele de Cooperare
Teritorială Europeană a constat în realizarea: Manualului de identitate vizuală,
Strategie de comunicare a brandului, Plan de management al brandului
• Realizarea ghidului de comunicare – aceste cuprinde informaţii referitoare la
modalităţile eficiente de promovarea cu succes a programelor operaţionale
• Realizarea unui spot TV si a 4 spoturi radio (1 spot/per program). Spoturile vor fi
difuzate în statut de campanie de utilitate publică imediat ce programele în cauză vor fi
aprobate.
• Realizarea de materiale promoţionale: blocnotes-uri, organizere, pixuri ,
portcarduri piele, carduri memorie, mape din carton şi din microfibră,
• Realizarea de materiale de informare: Broşură de prezentare a programelor de
cooperare teritorială, broşură de prezentare a programului de cooperare teritorială
România – Bulgaria, afişe şi pliante,
• Realizarea site-urilor aferente celor 4 programe,
• Organizarea a 2 sesiunii de informare a potenţialilor beneficiari ai Programului de
Cooperare România – Bulgaria la Călăraşi şi Calafat.

Ziarul „euRopeanul”
Scop - Promovarea programelor de dezvoltare regională si a modalităţilor de accesare a
acestora prin elaborarea, editarea, tipărirea şi distribuţia unui ziar special dedicat acestor
teme de comunicare.
Activităţi - Prin memornadumul interior nr. 3543 din
26.01.2007 s-a decis reluarea acestui proiect iniţiat în 2006,
ţinând cont însă de noua specificitate a MDLPL şi anume
gestionarea de fonduri structurale. În acest sens, au fost lansate
procedurile de licitaţie pentru elaborare, tipărire şi distribuţie
ziar.
Denumire ziarului: „euROpeanul – fondurile structurale pe
înţelesul tuturor”
Periodicitate – bilunar
Nr exemplare – 80.000/ediţie
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Perioada de derulare a proiectului: septembrie – decembrie
Firmele colaboratoare:
• elaborare - firma Chelgate în consortiu cu EurActiv România şi Directa Marketing
• distribuţie - firma Distibution ProMedia Cool SRL
• tipărire – firma Marinex
• Astfel au fost realizate:
- 10 numere ale ziarului euRopeanul a cate 80.000 ex.
- 4 ediţii speciale a cate 80.000 ex fiecare editie. În fiecare ediţie specială au fost
prezentate informaţii despre două regiuni de dezvoltare ale României
- a fost redeschis site-ul dedicat publicaţiei www.europeanul.ro
- Cititorilor ziarului li s-a pus la dispozitie un numar de telefon şi o adresa de email la care sa poată adresa intrebari sau pentru a solicita abonamente.
- a fost redeschisa pagina euROpeanului de pe site-ul MDLPL, pagina care, în cele 3
luni de activitate, a inregistrat mai mult de 7000 de accesări
Majoritatea celor care ne-au apelat telefonic au intrat în posesia ziarului din
sediile prefecturilor.
Parteneriate media
Au fost încheiate parteneriate media cu următoarelele canale media: TVR, Antena 3,
Radio Cluj, Hotnews, Cotidianul, Evenimentul Zilei, Gândul, Ziarul de Vrancea, Ziarul de
Iasi, site-ul www.fonduri-structurale.ro
În urma demersurilor făcute, începând cu numărul al patrulea, ziarul a început sa fie
menţionat in revista presei la matinalul de duminica de la Antena 3 iar Cotidianul si
HotNews au preluat numeroase articole din ziar.
Un banner cu „euROpeanul” a fost afişat pe portalul Hotnews si pe pagina EurActiv.
Săptămâna de săptămâna pagina www.fonduri-structurale.ro a preluat articole din
euROpeanul menţionând, de fiecare data, sursa.
Distribuţia ziarului
CFR
METROU
Punct informare MIE
Centre InfoEuropa
MINISTERE si AGENTII
TAROM
Aeroportul OTOPENI
ABONAMENTE

18,150
15,000
500
250
2,000
2,000
2,000
1,000

Total 80.000 exemplare
Pe 10 decembrie “euROpeanul” a primit din partea „EU-RO Clearing Funds” Diploma de
Excelenta in popularizarea, gestionarea si pregatirea programelor co-finantate din
fonduri europene pentru „Cel mai bun jurnalism implicat in campania de informare
europeana”. Evenimentul a avut loc in cadrul Forumului Civic si de Afaceri pentru
stimularea absorbtiei fondurilor europene desfasurat la World Trade Center.
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Promovarea programelor Phare CES şi Phare CBC
Avizarea respectării regulilor de identitate vizuală a uniunii europene Odată cu intrarea în vigoare a sistemului de implementare descentralizat extins - edis,
în decembrie 2006, contractarea, monitorizarea şi implementarea fondurilor europene
se realizează de către autorităţile contractante române prin sistemele proprii de control
şi verificare. În acest context, ministerului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor îi
revine responsabilitatea verificării aplicării regulilor de identitate vizuală folosite în
activităţile de informare şi comunicare derulate din fonduri phare pentru programele
phare ces, phare cbc şi INTERREG IIIB CADSES.
Începând cu luna iulie a.c., Directia Generala de Comunicare, Relatii Publice, Mass
Media si Trasparenta asigură activitatea de avizarea a respectării regulilor de identitate
vizuală a Uniunii Europene prin:
• realizarea manualul de identitate vizuală;
• elaborarea şi supunerea procedurii de avizare a aplicării regulilor de identitate
vizuală folosite în activităţile de informare şi comunicare derulate în cadrul proiectelor
cu finanţare din fonduri Phare cu anexele aferente.
Pe parcursul anului 2007, s-au înregistrat 582
PHARE CBC – 556 de solicitări
1. pentru graniţa Romania-Ungaria:
71 avize dintre care:
• 27 avize pozitive direct
• 26 avize negative provizorii (18 urmate de avize pozitive, pentru cele 8 nu au mai
trimis modificari)
• 18 avize pozitive indirect
2. pentru Graniţa România-Moldova
120 avize dintre care:
• 51 avize pozitive direct
• 1 aviz negativ
• 37 avize negative provizorii ( 31 urmate de avize pozitive, pentru cele 6 nu au mai
trimis modificări)
• 31 avize pozitive indirect
3. pentru Graniţa România-Bulgaria
111 avize dintre care
• 47 avize pozitive direct
• 37 avize negative provizorii ( 27 urmate de avize pozitive, pentru cele 10 nu au mai
trimis modificări)
• 27 avize pozitive indirect
4. pentru Granita România-Serbia
96 avize dintre care
• 37 avize pozitive direct
• 34 avize negative provizorii ( 25 urmate de avize pozitive, pentru cele 9 nu au mai
trimis modificări)
• 25 avize pozitive indirect
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5. pentru Granita Romania-Ucraina
154 avize dintre care
• 57 avize pozitive direct
• 46 avize negative provizorii ( 42 urmate de avize pozitive, pentru cele 4 nu au mai
trimis modificări)
• 9 avize negative
• 42 avize pozitive indirect
INTERREG III B CADSES

4 avize dintre care:
• 2 aviz pozitiv direct
• 1 avize negative provizorii
• 1 pozitive indirect
PHARE CES - 26 solicitări de avizare:
• 18 au fost avize negative provizorii
• 23 avize pozitive (finale)
• 3 in curs de finalizare
Promovarea şi susţinerea Strategiilor de instruire din cadrul POR si al programelor
de cooperare teritorială
Scop - Informarea potenţialilor beneficiari cu privire la posibilităţile de instruire şi
formare în scrierea de proiecte cu finanţare europeană.
Activităţi - Pe parcursul anului au fost incluse informaţii referitoare la proiectele de
instruire demarate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional atât pe site-ul ministerului cât şi in buletinele electronice de informare
InfoRegional
De asemenea, toate evenimentele organizate de MDLPL pe tema fondurilor structurale
au fost anunţate prin intermediul site-ului si a comunicatelor de presă, pentru a oferi
astfel posibilitatea participării unui număr cat mai larg de persoane interesate.
Challenges for a new Europe
Obiectiv - Lansarea obiectivului de cooperare teritorială şi a programelor aferente
acestui obiectiv la nivel naţional.
Activităţi:
Perioada: 14-15 iunie 2007
Locaţia: Camera de Comerţ şi Industrie a României
Organizator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Structura evenimentului:
• sesiune de deschidere
• organizarea a 6 grupuri de lucru aferente programelor de cooperare teritorială
• sesiune de concluzii
Tipul de activităţi:
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• Contactarea hotelurilor din Bucureşti şi stabilirea unui acord prin care s-a oferit
posibilitatea participanţilor din afara ţării să îşi rezerve un loc de cazare.
• Realizarea unei secţiuni dedicate conferinţei pe site-ul ministerului care cuprinde
informaţii generale despre hotelurile din Bucureşti, fişele programelor de cooperare
teritorială, agenda evenimentului.
• Verificarea, refacerea şi completarea bazei de date cu instituţiile beneficiare şi
transmiterea invitaţiilor pe fax la 260 de instituţitii din ţară. Contabilizarea tuturor
confirmărilor primite de la persoanele participante din ţară sub forma unui tabel care a
servit ca instrument principal în procesul de înregistrare a participanţilor.
• Realizarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţionarea materialelor promoţionale
(mape, banner, coperţi CD, blocnotes), precum şi transmiterea detaliilor legate de
modul de realizare şi acordarea bunului de producţie pentru aceste materiale.
• Multiplicarea CD-urilor care conţin pachetul informativ aferent sesiunilor de
informare, multiplicare materialelor în formă scrisă care au format conţinutul mapelor
de seminar si realizarea unui număr de 570 de mape pentru seminar.
• Realizarea unui număr de 200 de ecusoane pentru participanţii din ţară pe baza
confirmărilor primite.
• Asigurarea serviciului de înregistrare a participanţilor, de distribuţie a mapelor
• Asigurarea bunei desfăşurări pe perioada conferinţei din punct de vedere
organizatoric.
Materiale promoţionale: 4 bannere-up-uri, 300 de blocnotes-uri, 300 de mape, 300 de
cd-uri
Publicaţii editate cu ocazia evenimentului: broşura “Cooperare Teritorială Europeană”
şi broşura “Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”
Participanţi: un total de aproximativ 260 de participanţi din România şi din străinătate,
potenţiali beneficiari de finanţare în cadrul programelor de cooperare.
Crearea identităţii vizuale a MDLPL si a brandului
Scop - Stabilirea unui identităţi unice a MDLPL, care să faciliteze receptarea mesajelor
de comunicare de către grupurile ţintă specifice domeniilor de activitate ale
ministerului.
Activităţi - Ca urmare a înfiinţării noului Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, o instituţie care reuneşte domenii foarte diferite de activitate şi trebuie să
comunice cu grupuri ţintă foarte diferite, pe canale specifice, a devenit necesară
crearea unei identităţi proprii, care să susţină toate proiectele şi activităţile de
comunicare ale instituţiei.
În acest scop au fost create o serie de elemente (machete) care poziţionează imaginea
de marcă a MDLPL, ilustrând valorile instituţiei, astfel încât activităţile şi produsele
acesteia să fie uşor de recunoscut de către publicurile cărora li se adresează:
A. un SISTEM GRAFIC format din:
• logo (siglă şi text),
• reguli de aplicare ale logo-ului,
• paletă de culori şi
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•

fonturi specifice,

B. Publicaţii – afiş, pliant, broşură, ziar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. Documente şi papetarie
carte de vizită,
coală cu antet,
memorandum,
raport,
minută,
comunicat de presă,
anunţ de licitaţie,
anunţ de recrutare,
plic corespondenţă DL, A5, A4,
mapă de prezentare,
fax,
ecuson,
lanyard,
blocnotes,
etichetă biblioraft,
felicitare,
copertă + sticker CD/DVD,
hârtie ambalaj pentru cadou,
pungi carton (cadou).

•
•
•
•
•

D. Media digitală
prezentare Power Point,
buletin informativ,
semnatură electronică,
e-mail,
banner homepage site.

E. Semnalizare
• plăcuţe pentru exterior şi pentru interior,
• banner eveniment landscape (pop-up),
• banner eveniment portrait (roll-up -1 x 2 m),
•

inscripţionare vehicule (referiri la dimensiunile optime şi modalităţile de personalizare).

F. Materiale promoţionale

• inscripţionare tricouri, baloane, şepci, ceasuri, rucsaci, căni, pixuri, brichete,
brelocuri (dimensiuni optime şi modalităţi de personalizare).
De asemenea, a fost creat un Manual de identitate vizuală care stabileşte regulile de
utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru toate instrumentele de comunicare
ale MDLPL. Manualul a fost supus aprobării conducerii instituţiei.
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Machetele, împreună cu Manualul de identitate, sunt puse la dispoziţia tuturor
direcţiilor în format pdf şi word (documentele interne) putând fi descărcate şi utilizate
din My Computer/public (P) /Identitate vizuală.
Toate instrumentele de comunicare internă şi externă ale MDLPL vor fi create
respectând aceste machete şi regulile stabilite în Manualul de Identitate vizuală.

“Dr. Regio - pentru regiunea ta”
Scop - Promovarea conceptului de dezvoltare regională şi conştientizarea rolului
implicării personale în planurile de dezvoltare a regiunii
Activităţi - Deoarece în cadrul Campaniei de conştientizare cu privire la Programul
Operaţional Regional a fost realizat un fim de prezentare a conceptului de dezvoltare
regională de 3 min.
Sprijin în elaborarea şi implementarea planurilor de comunicare ale programelor
operaţionale gestionate de MDLPL
Au fost transmise direcţiilor de specialitate sugestii referitoare la Planurile de
comunicare propuse pentru următoarele programe:
• Programul Operaţional Regional
• Programul de Cooperare Transfrontaileră România – Ucraina – Moldova
• Programul de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mării Negre
Site-ul MDLPL în versiune RO şi EN
Restructurarea şi actualizarea site-ului conform noii structurii a ministerului creată în
urma restructurării guvernamentale din aprilie 2007
Activităţi:
• in perioada imediat următoare restructurării instituţiei a fost actualizată structura
site-ului prin adăugarea de noi secţiunii aferente noilor domenii de activitate ale
ministerului, respectiv: dezvoltare teritorială, lucrări publice şi construcţii, regiunile de
dezvoltare
• actualizarea vechilor secţiuni ale site-ului instituţiei,
• restructurarea site-ului în măsura în care programele interne utilizate au permis-o,
crearea layout-ului pentru header-ul şi banner-ele site-ului
• asigurarea traducerii în limba engleză a secţiunilor site-ului aferente direcţiei
Odată cu realizarea manualului de identitate vizuală a ministerului a fost elaborat
un nou concept al site-ului din punct de vedere grafic.
Ghidul de bani”/”Catalogul surselor de finanţare”
Scop - Realizarea unei secţiunii în site care să cuprindă informaţii despre managementul
proiectelor şi, în special, despre sursele de finanţare şi co-finanţare care le au la
dispoziţie solicitanţii fondurilor gestionate prin Programul Operaţional Regional.
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Activităţi - Cercetarea preliminară a serviciilor bancare a relevat faptul că nu există
credite personalizate pentru fiecare domeniu/axă din Programul Operaţional Regional
sau pentru programele de cooperare teritorială europeană. Creditele se adresează în
general reprezentanţilor mediului de afaceri care vor să acceseze fonduri, indiferent
care sunt nevoile lor de finanţare sau pe care dintre programe accesează fonduri. Aceste
tipuri de credite sunt deja prezentate pe mai multe portaluri, gen www.finantare.ro,
www.fonduri-structurale.ro, www.cofinantare.ro.
„InfoRegional” şi RO-InfoRegional
Scop
• promovarea conceptului, domeniilor şi oportunităţilor de dezvoltare regională,
• transferul de expertiză în managementul proiectelor de dezvoltare regională spre
beneficiarii fondurilor alocate prin Programul Operaţional Regional şi programele de
cooperare teritorială,
• comunicarea rezultatelor proiectelor care au obţinut deja finanţare prin Programul
PHARE,
• prezentarea regiunilor şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice fiecărei regiuni
samd.
Activităţi
Realizarea newsletter-ului electronic InfoRegional adresat audienţei interne.
• elaborarea bazei de date,
• realizarea machetei grafice,
• stabilirea structurii newsletter-ului: agenda, ştiri din MIE, săptămâna pe scurt, ştiri
naţionale şi locale cu impact asupra dezvoltării regionale, semnal legislativ – legislaţie
românească şi comunitară nouă – cu impact asupra dezvoltării regionale, exemple de
proiecte de succes, dezvoltare regională, Afaceri europene, Pastila de dezvoltare
• elaborarea şi editarea a 9 numere în perioada aprilie - decembrie
Realizarea newsletterului electronic RO-InfoRegional adresat audienţei externe:
• elaborarea bazei de date, cuprinzând: ministerele/instituţiile dedicate dezvoltării
regionale din statele membre, instituţii europene, jurnaliştii acreditaţi la Bruxelles,
ambasadele statelor membre UE în România, institute culturale ale statelor membre,
misiunile statelor membre la Bruxelles, organizaţii internaţionale, think tank-uri, ONGuri, active la Bruxelles,
• stabilirea structurii newsletter-ului
• elaborarea şi editarea a 4 buletine “RO-InfoRegional”
Crearea Regulamentului intern de comunicare
Scop - Regulamentul de comunicare are drept obiectiv stabilirea fluxului informaţional
în interiorul MDLPL, astfel încât să poate fi eliminate posibilele
sincope sau
disfuncţionalităţi în organizarea activităţii de comunicare.
Activităţi - În perioada iulie–decembrie a fost elaborat Regulamentul intern de
comunicare al ministerului. Regulamentul stabileşte reguli generale şi specifice pentru
gestionarea cu succes a activităţii de comunicare a MDLPL.
Instrumentele de comunicare prezentate în regulament sunt:
• managementul proiectelor de comunicare
• elaborarea şi editarea de publicaţii
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• digital media, multimedia, Internet
• evenimente (seminarii, conferinţe, ziua porţilor deschise, concursuri, şcoli de vara,
vizite în teritoriu)
• relaţia cu mass media
• relaţii cu publicul
Regulamentul de comunicare a fost supus aprobării conducerii ministerului şi adus la
cunoştinţa tuturor direcţiilor.
Activitatea de relaţii cu mass media
Elaborarea materialelor de presă - Serviciul de Relaţii cu Mass-media (SRMM) are ca
principală atribuţie informarea publicului larg, prin intermediul mass-media, cu privire
la activităţile şi programele gestionate de MDLPL. Perioada de referinţă pentru acest
raport este 01.05.2007 – 12.12.2007.
Serviciul de relaţii cu mass-media a elaborat şi transmis către mass-media:
• 124 de comunicate de presă: evoluţii ale activităţii ministerului, evoluţii ale
Programului Operaţional Regional, rapoarte de activitate, acte normative iniţiate de
minister,
• 28 de informaţii de presă: dezbateri, conferinţe, întâlniri, vizite de lucru,
• 64 de răspunsuri la solicitările scrise de informaţii publice venite din partea
jurnaliştilor,
• 20 de invitaţii de presă.
Monitorizarea presei scrise, radio şi TV
Zilnic, Serviciul de Relaţii cu Mass-Media, a elaborat rapoarte de monitorizare a presei
după cum urmează:
• revista presei:
- selecţia articolelor apărute în presă cu relevarea celor mai importante aspecte
prezentate şi exprimate în articole
- 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, o dată pe săptămână, conducerii
ministerului.
Organizarea de conferinţe de presă şi elaborarea punctajelor/discursurilor necesare
demnitarilor MDLPL
Serviciul de relaţii cu mass-media a organizat, în perioada de referinţă a raportului de
activitate, 8 conferinţe de presă la sediul MDLPL, în care au fost prezentate evoluţii ale
activităţii ministerului, ale programelor gestionate de minister, precum şi implicaţii ale
unor acte normative iniţiate de MDLPL.
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Serviciul de Relaţii cu Mass-media a elaborat 8 punctaje pentru susţinerea conferinţelor
de către ministrul Laszlo Borbely. De asemenea au fost realizate un număr de 27 sinteze
privitoare la activitatea şi programele ministerului, pentru apariţiile publice, vizitele şi
deplasările în teritoriu ale demnitarilor MDLPL
Serviciul de Relaţii cu Mass-media a elaborat punctaje şi materiale de suport pentru alte
apariţii publice (seminarii, conferinţe, expoziţii, apariţii TV şi radio) ale ministrului şi
oficialilor ministerului.
Au fost elaborate de asemenea mape pentru jurnalişti, invitaţii de presă şi comunicate de
presă pentru fiecare conferinţă.
Relaţii cu mass-media
SRMM, pe toata perioada de referinţă a raportului, a asigurat relaţia cu mass-media
pentru conferinţele regionale de lansare a POR, pentru vizitele de lucru ale ministrului,
inaugurarea unor obiective finanţate prin programele coordonate de minister, alte
evenimente.
Astfel au fost organizate aproximativ 50 de acţiuni destinate mass media pe parcursul
întregului an.
Activitatea punctului de informare al MDLPL
Pe parcursul anului 2007 au fost înregistrate un total de 2.637 de solicitări de informaţii
referitoare la domeniile de activitate ale MDLPL.
Astfel au fost înregistrate:
• 750 de solicitări prin intermediul email, fax sau posta
• 745 de solicitări telefonice
• 1.142 verbale (persoane care au venit la Punctul de informare)
Din aceste totalul solicitărilor, un număr de 1.052 au fost înregistrate ca solicitări de
informaţii publice conform Legii 544/2001.

VI.5. Serviciul Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor
Clasificate
Obiective stabilite pentru anul 2007
• asigurarea cadrului procedural necesar protecţiei informaţiilor clasificate;
• obţinerea Autorizaţiei de funcţionare a Registrului Intern pentru gestionarea
informaţiilor cu nivel maxim de clasificare SECRET UE;
• prevenirea accesului neautorizat la informaţii naţionale şi UE clasificate, a cunoaşterii
şi diseminării lor ilegale;
• înlăturarea riscurilor şi vulnerabilităţilor
care pot pune în pericol protecţia
informaţiilor clasificate;
• asigurarea suportului documentar necesar pregătirii şi instruirii persoanelor avizate
pentru acces la informaţii clasificate;
Activităţi realizate în vederea atingerii obiectivelor stabilite
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• prin ordin al ministrului a fost reorganizată structura de securitate şi a fost numit şeful
structurii;
• au fost elaborate normele interne privind protecţia informaţiilor naţionale şi UE
clasificate;
• a fost întocmit şi supus avizului autorităţii desemnate, Programul de prevenire a
scurgerii de informaţii clasificate şi Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi
locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
• au fost întreprinse demersurile procedurale pentru întocmirea Listei cuprinzând
categoriile de informaţii secrete de stat şi a Listei cuprinzând informaţiile secrete de
serviciu elaborate sau deţinute de către MDLPL, aprobate print hotărâre de guvern,
respectiv ordin al ministrului;
• a fost actualizată evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces;
• s-a actualizat Lista cuprinzând obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă
importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat, listă ce a fost
transmisă Oficiului pentru Supravegherea Secretelor de Stat din cadrul S.R.I.
• au fost elaborate şi aplicate măsurile procedurale de protecţie a personalului care are
acces la informaţii naţionale şi UE clasificate;
• au fost actualizate şi transmise instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor acestora,
Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii naţionale şi UE clasificate;
• a fost întocmit Ghidul pe baza căruia se realizează încadrarea corectă şi uniformă, pe
niveluri de secretizare, a informaţiilor secrete de stat;
• au fost elaborate şi distribuite materialele necesare pregătirii specifice a persoanelor
care au acces la informaţii naţionale şi UE clasificate;
• s-a realizat inventarierea şi arhivarea documentelor clasificate, pe anul 2007,
respectiv 2006;
• au fost puse la dispoziţia echipelor de control din cadrul autorităţii desemnate de
securitate (SRI) şi a experţilor Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de
Stat documentele solicitate şi au fost aduse la îndeplinire recomandările făcute;
• s-au întreprins demersurile necesare îndeplinirii cerinţelor minime de securitate
solicitate de către ORNISS pentru gestionarea informaţiilor UE clasificate.

Rezultate deosebite obţinute
•

nu s-au înregistrat incidente de securitate;
• s-a obţinut Autorizaţia de funcţionare a Registrului intern pentru gestionarea
informaţiilor cu nivel maxim de clasificare SECRET UE.

VI.7. Direcţia Resurse Umane
Obiectivul creşterea capacităţii administrative a MIE/MDLPL prin asigurarea unui grad de
ocupare de peste 80% a structurii de personal alocate şi formarea profesională a
personalului existent.
În cursul anului 2007, DRU a organizat un număr de 76 concursuri:
• 25 concursuri în perioada ianuarie – aprilie pentru ocuparea a 45 posturi
• 51 concursuri în perioada aprilie – decembrie pentru ocuparea a 201 posturi.
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• La sfârşitul anului 2007, din totalul de 683 posturi alocate MDLPL au fost ocupate 625
posturi – grad de ocupare de 89,41%.
În cursul anului 2007 un număr de 116 angajaţi ai MDLPL au beneficiat de formare
profesională prin intermediul DRU, numărul de personal care a participat la
cursuri/seminarii/workshop-uri finanţate din fonduri PHARE ori adiţionale activităţilor
de gestionare a fondurilor comunitare şi lucrări publice fiind de asemenea deosebit de
important.
Obiectivul reorganizarea Corpului consilierilor de integrare
DRU a participat în mod hotărâtor la procesul de decizie precum şi în procesele de
elaborare şi implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea Corpului consilierilor
pentru afaceri europene. Ca urmare a modificării OUG 19/2003, gestiunea Corpului CAE
a fost cedată de la fostul MIE către instituţiile unde aceştia îşi desfăşurau activitatea,
degrevând astfel instituţia de o activitate care nu se afla în aria de competenţe a
acesteia şi care utiliza un volum important de resurse.
Dosarele unui număr de 363 CAE au fost închise şi predate către noii angajatori prin
negocierea şi încheierea unui număr de 26 de protocoale cu instituţii ale administraţiei
centrale. Numărul total de posturi redistribuite a fost de 476.
Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes, activităţile specifice de predare-preluare a
personalului fiind finalizate la începutul anului 2007.
Obiectivul gestionarea eficientă şi eficace a reorganizării MIE/MDLPL
În luna aprilie a anului 2007 fostul Minister al Integrării Europene a fost reorganizat şi,
prin preluarea a 3 direcţii generale de la fostul MTCT, a devenit Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Având în vedere schimbarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor acestei instituţii
această reorganizare reprezintă în fapt o transformare structurală. DRU a avut un rol
central în cadrul acestei reorganizări, prin preluarea unui număr de 135 de posturi, prin
participarea la elaborarea şi implementarea HG nr. 361/2007 privind organizarea şi
funcţionarea acestei instituţii, prin participarea la elaborarea organigramei şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare. Mai trebuie menţionate aici şi unele
dificultăţi generate de nivelul diferit de salarizare al personalului MIE şi cel al
personalului preluat de la fostul MTCT, dezechilibru pe care DRU a încercat şi a reuşit să
îl gestioneze cu succes.
Obiectivul îmbunătăţirea managementului curent al DRU prin elaborarea de
proceduri specifice de resurse umane.
În cursul anului 2007, Manualul de politici şi proceduri de resurse umane a fost
actualizat şi completat atât ca urmare a reorganizării instituţiei cât şi ca urmare a unor
recomandări rezultate în urma unei misiuni de audit intern. În acest context, în vederea
implementării la nivelul ministerului a unui sistem unitar de monitorizare a timpului de
lucru şi a efectuării orelor suplimentare, precum şi de analiză a gradului de încărcare cu
sarcini a personalului au fost elaborate două noi proceduri: „Procedura pentru
verificarea prezenţei la serviciu şi efectuarea orelor suplimentare” şi „Procedura pentru
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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.
De asemenea, în cursul anului 2007, a fost achiziţionată o aplicaţie software de gestiune
a resurselor umane, dezvoltarea şi implementarea acesteia desfăşurându-se la nivelul
DRU împreună cu firma contractoare. Noua aplicaţie va constitui principalul instrument
de management al resurselor umane al MDLPL de natură a eficientiza şi simplifica foarte
mult activităţile curente în cadrul DRU. Personalul DRU a participat la 2 sesiuni de
training pentru utilizarea acestei aplicaţii în luna decembrie.

VI.8. Compartimentul
Programe

Control

Financiar

Preventiv

Controlul Financiar Preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea şi
regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice/comunitare înainte de
aprobarea acestora.
Compartimentul 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 conformitate cu OMF 522/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind
controlul financiar preventiv, compartimentul exercită controlul pentru Programele de
Dezvoltare Regională:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programul Phare Naţional 2001
Programul Phare Naţional 2002
Programul Phare Naţional 2003
Programul Phare Naţional 2004
Programul Phare Naţional 2005
Programul Phare 2005 Inundaţii
Programul Phare 2006 CES
Programul CBC România-Bulgaria 2003
Programul CBC România-Bulgaria 2004
Programul CBC România-Bulgaria 2005
Programul External Border Initiative
Programul CBC România-Ungaria 2003
Programul CBC România-Ungaria 2004
Programul CBC România-Ungaria 2005
Programul de vecinătate România-Moldova 2004
Programul de vecinătate România-Moldova 2005
Programul de vecinătate România-Ucraina 2004
Programul de vecinătate România-Ucraina 2005
Programul de vecinătate România-Serbia 2004
Programul de vecinătate România-Serbia 2005

Activitatile realizate pe parcursul anului 2007 in cadrul compartimentului
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• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 904
contracte încheiate cu beneficiarii de contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul
Programelor PHARE, Programului Operaţional Regional (POR) şi a Programelor finanţate
integral din fonduri de la bugetul de stat in valoare de 1.160.573.287 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 951
addendum-uri încheiate cu beneficiarii de contracte de finanţare nerambursabilă în
cadrul Programelor PHARE şi a Programelor finanţate integral din fonduri de la bugetul
de stat;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 70 cereri
de fonduri PHARE in valoare de 652.527.222 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 41
suplimentări ale bugetului ministerului cu sumele aferente cofinanţării fondurilor
externe nerambursabile, in valoare de 207.957.445 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 58
deschideri de credite bugetare cu sumele aferente cofinanţării fondurilor externe
nerambursabile, in valoare de 222.753.000 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 3.043
Ordonanţări de plată, in valoare de 586.520.460 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 536 Ordine
de plata in cazul platii catre contractori a contributiei proprii a beneficiarilor,
transferurile intre conturile/ subconturile MDLPL, in valoare de 121.929.491 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 91
Schimburi valutare, in valoare de 17.754.390 lei;
• Verificarea şi acordarea vizei de control financiar preventiv intern pentru 166
Deconturi de cheltuieli privind justificarea sumelor acordate in baza contractelor de
finantare nerambursabila, in valoare de 95.193.677 lei;

VI.9. Direcţia Sisteme Informatice
Direcţia Sisteme Informatice a realizat următoarele activităţi, pe parcursul anului 2007:
• a stabilit conexiunea reţelei de calculatoare, între sediile ministerului din Apolodor
nr. 17, Libertăţii nr. 12 şi cel din Dinicu Golescu nr. 38;
• a configurat controller-ul adiţional de domeniu pentru sediul din Dinicu Golescu nr.
38;
• a configurat serverul adiţional de back-up pentru sediul din Dinicu Golescu nr. 38;
• a configurat routerele şi serverele de e-mail pentru sediul din Dinicu Golescu nr. 38,
pentru a asigura comunicaţia cu Global Catalog-ul din site-ul local;
• a configurat bridgehead serverului pentru sediul din Bd. Dinicu Golescu nr. 38;
• a înscris lista de adrese e-mail (contacte) pentru sediile din Apolodor nr. 17 şi
Libertăţii nr. 12, pe serverul din Bd. Dinicu Golescu nr. 38;
• a făcut demersurile necesare pentru achiziţionarea de echipamente necesare
reînnoirii/extinderii parcului de calculatoare;
• a extins reţeaua internă de calculatoare şi a asigurat facilităţile de comunicaţie în
sediul din Apolodor nr. 17, Libertăţii nr.12 şi Dinicu Golescu nr. 38;
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• a făcut demersurile necesare pentru achiziţionarea de servere şi echipamente de
reţea;
• a alocat noile numere de telefonie fixă în cele trei sedii ale ministerului, urmare a
schimbării furnizorului de telefonie fixă şi a reprogramat centrala telefonică;
• a reconfigurat centrala telefonică în urma relocării utilizatorilor de la D.A.E. şi
M.D.L.P.L. şi a identificat utilizatorii şi numerele interioare de telefon;
• a pus în funcţiune şi a configurat activele de reţea (swich-uri pe etaje, segmentări,
rutări interne);
• a configurat un server web pentru găzduirea site-ului Inforegio.ro şi a implementat
politicile de securitate pentru acesta;
• a configurat un server adiţional web LINUX pentru găzduirea site-ului MDLPL (cu
suplimentarea spaţiului de stocare);
• a configurat matricea de hard-disk-uri pentru serverul de back-up SAN (Storage Area
Network) pentru sediul din Apolodor nr. 17;
• a analizat posibilităţile de realizare a unui audit de sistem, în scopul găsirii de noi
capacităţi de dezvoltare a sistemului informatic;
• a iniţiat procedurile de externalizare a serviciilor de întreţinere a reţelei de
telefonie internă;
• a implementat politicile de securitate în toate cele trei locaţii ale ministerului creşterea securităţii reţelei;
• a asigurat securitatea permanentă a reţelei şi securizarea datelor;
• a asigurat funcţionarea serverelor de domeniu intern, a serverelor de e-mail şi a
serverelor de back-up şi a schimbat numele domeniului intern;
• a realizat un nou server de acces domeniu intern şi de securitate (firewall), precum
şi a unui server de e- mail;
• 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 realizat o aplicaţie electronică pentru baza de date, care conţine situaţia
proiectelor aflate în gestiunea ministerului, finanţate din fonduri comunitare de preaderare şi fonduri structurale; testarea aplicaţiei şi training cu utilizatorii aplicaţiei
electronice menţionate;
• 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 realizat conectarea prin fibră optică cu sediul central din Apolodor, pusă la
dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
• a optimizat noua aplicaţie de registratură electronică şi s-a realizat training cu
utilizatorii aplicaţiei electronice menţionate;
• a implementat site-ul pentru control acces în sediul din Dinicu Golescu nr. 38;
• a realizat administrarea şi configurarea cardurilor de acces în minister.
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VI.10. Direcţia Relaţii Externe
In cursul anului 2007 activitatea MDLPL în domeniul relaţiilor externe s-a concretizat în:
• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Belgia, Franţa, Ungaria, Bulgaria, Germania,
Grecia, Finlanda, Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Serbia, Spania, Moldova,
Ucraina, Turcia, China;
• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Instituţiile Uniunii Europene, DG Regio, DG
Aidco (Europe Aid Office), DG Relex, DG Enlargement din cadrul CE,
• Formularea luărilor de poziţie a României pe domeniul de activitate al MDLPL în
problematica afacerilor europene,
Aceste activităţi au avut ca principal scop sprijinirea progresului programului operaţional
regional, a programelor de cooperare internaţională teritorială, efectuarea de schimburi
de experienţă, participarea la seminarii de pregătire sau conferinţe internaţionale,
obţinerea de informaţii suplimentare necesare evoluţiei acestor programe, dar şi pentru
îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul construcţiilor, a problematicii locuirii,
precum şi negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene privind politicile de interes ale
MDLPL.
In cursul anului 2007 au avut loc 260 acţiuni internaţionale organizate la sediul MDLPL sau
în ţară, iar reprezentanţii MDLPL au participat la 232 acţiuni cu deplasare în străinătate.
Pentru aceste acţiuni DRE au asigurat:
materialele documentare necesare întâlnirilor la nivelul conducerii MDLPL (punctaje de
discuţii, proiecte de cuvântări, note de informare, corespondenţă specifică etc)
protocolul necesar întâlnirilor de relaţii externe din ţară şi străinătate (bilete de avion,
asigurări medicale, trataţii pe durata discuţiilor, mese de protocol ş.a.).

VI.11. Direcţia Economică şi Financiară
Pana in aprilie 2007, Directia Economica si Financiara si-a desfasurat activitatea conform
HG nr. 243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene,
asigurand gestionarea si evidenta resurselor financiare alocate de la bugetul de stat,
precum si din alte fonduri ce fac obiectul finantarii, in conformitate cu dispozitiile legale.
Potrivit organigramei ministerului, prevazuta in HG nr. 361/2007 privind organizarea si
functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Directia economica
si financiara este in subordinea Secretarului general.
Activitatea Directiei economica si financiara este condusa de directorul economic, ajutat
de directorul adjunct al directiei si un sef de serviciu.
Directia economica si financiara este structurata pe un serviciu de Contabilitate si si doua
compartimente, respectiv Financiar si Buget.
În cadrul Serviciului de Contabilitate este organizat controlul financiar preventiv propriu.
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Activităţile realizate pe parcursul anului 2007 in cadrul compartimentului Buget
In anul 2007 Directia economica si financiara, prin compartimentul a gestionat si urmărit
evolutia bugetului intocmind documentele necesare pentru:
• deschideri de credite bugetare si repartizarea acestora;
• virari de credite bugetare de la un articol la altul, in conformitate cu Legea nr.500/2002
privind finantele publice;
• rectificari bugetare.
In anul 2007 bugetul initial al Ministerului Integrarii Europene a fost de 956.260 mii lei. In
timpul anului, datorita reorganizarii ministerului conform OG 24/2007 si rectificarilor
bugetare, au fost efectuate modificari in structura bugetului ajungandu-se la un buget al
MDLPL de 2.521.707 mii lei.
De asemenea, s-a urmarit realizarea unei bune executii bugetare analizand periodic
executia platilor de casa si inaintand conducerii ministerului propuneri pentru realocarea
fondurilor in functie de executia la sfarsitul fiecarei luni.
In timpul anului s-a intocmit documentatia pentru monitorizarea cheltuielilor de personal
care a fost transmisa lunar la Ministerul Economiei si Finantelor.
Conform Ordinului 1792/2003, Directia Economica si Financiara a urmarit executia
contabilitatii de angajamente prin evidenta si analiza angajamentelor bugetare, legale
intocmite de catre directiile de specialitate, si efectuarea de catre serviciul financiar a
ordonantarilor cheltuielilor si plata efectiva.
Activităţile realizate pe parcursul anului 2007 in cadrul Compartimentului Financiar
Compartimentul Financiar raspunde de platile efectuate din conturile de disponibilitati si
din conturile de finantare, analizeaza legalitatea si necesitatea actiunilor si operatiunilor
cuprinse in documentele de cheltuieli si corecta lor incadrare pe subdiviziunile clasificatiei
bugetare.
In anul 2007 s-a realizat documentatia pentru actiuni privind urmatoarele activitati:
• deplasari interne, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 998 de
deplasari in tara (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare, ordonantari
de plata –dispozitii de plata /incasare, deconturi );
• deplasari externe, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 371
deplasari in strainatate (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente bugetare,
ordonantari de plata – dispozitii de plata /incasare, devize estimative, ordine de vanzarecumparare lei/valuta, deconturi );
• protocol, a fost intocmita documentatia necesara pentru efectuarea a 290 actiuni de
protocol;
• intretinerea si functionarea ministerului.
In anul 2007, pentru buna desfasurare in conditii normale a activitatii ministerului, au fost
efectuate o serie de cheltuieli ce s-au concretizat in:
- intocmirea a 233 deconturi materiale si servicii;
- intocmirea a 3.602 ordine de plata prin trezorerie si banci comerciale.
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• investitii
In anul 2007 s-au intocmit si depus la trezorerie documentatii pentru 176 pozitii de
achizitii pentru active fixe:
- lista de investitii;
- deschidere de finantare pentru obiectivele si investitiile aprobate.
Pentru aceste activitati s-a intocmit documentatia obligatorie conform OMF 1792/2003,
acestea fiind insotite de avizul controlului financiar preventiv propriu si, dupa caz, al
controlului financiar preventiv delegat.
• calculul drepturilor salariale si altor drepturi de personal
Numarul mediu de salariati in anul 2007 a fost de 474. S-au intocmit lucrari privind plata
drepturilor salariale si a altor drepturi de personal pentru lunile decembrie 2006 –
decembrie 2007. De asemenea, s-au intocmit fisele fiscale pentru anul 2006, s-au intocmit
lunar declaratii, situatii si raportari privind obligatiile catre bugetul de stat, adeverinte de
salariu etc.
• alte actiuni:
In anul 2007 MDLPL a platit cotizatie catre Consiliul Europei in suma de 69.614 lei, conform
Legii 575/2002 (obligatie preluata de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului).
Unitatile aflate in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei sunt
CDCAS si CNRSS. Unitati in coordonarea ministerului sunt INCERC si URBAN PROIOECT, iar
sub autoritatea ministerului A.N.L si C.N.I.
Tot in cadrul compartimentului financiar se desfasoara activitatea de casierie care
cuprinde mai multe operatiuni ce asigura realizarea in conditii optime a executiei bugetare
si anume:
- incasari si plati in numerar lei si valuta (salarii, avansuri si deconturi deplasari
interne si externe, avansuri si deconturi materiale, servicii, protocol, plati
indemnizatii de concurs);
- ridicare si depunere de documente in trezorerie si banci.

Activităţile realizate pe parcursul anului 2007 in cadrul Serviciului Contabilitate
Serviciul Contabilitate raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii ministerului,
respectiv a:
• imobilizarilor corporale si necorporale;
• gestiunii de materiale consumabile (rechizite de birou, imprimate, etc);
• obiectelor de inventar;
• BCF-urilor si a benzinei consummate cu autoturismele ministerului, conform
reglementarilor legale;
• furnizorilor;
• decontarilor privind asigurarile sociale, fondul de somaj, asigurari de sanatate,
impozitul pe salarii;
• avansurilor spre decontare si a celorlati debitori;
• decontarilor pentru deplasarile externe ale salariatilor ministerului;
• decontarilor pentru actiunile de protocol, conform reglementarilor legale;
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• contabilitatea salariilor;
• platilor efectuate din credite deschise pe capitole si subcapitole, iar in cadrul acestora
pe categorii de cheltuieli.
Serviciul Contabilitate întocmeste lunar:
• balante analitice pentru fiecare cont analitic din balanta de verificare sintetica;
• balanta de verificare pentru activitatea proprie a ministerului;
• centralizeaza situatiile financiare ale activitatii proprii a ministerului, activitatea
dezvoltarii regionale, activitatea de venituri proprii si a unitatilor din subordine si le
depune trimestrial la Ministerul Economiei si Finantelor;
• intocmeste registrul-jurnal, registrul inventar si registrul cartea-mare.
Gestionarea si evidenta resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, fonduri externe
rambursabile si nerambursabile precum si din venituri proprii a fost asigurata in anul 2007
de catre Directia Economica si Financiara avandu-se in vedere o utilizare judicioasa a
acestora in conformitate cu dispozitiile prevederilor legale in vigoare.
Astfel, executia bugetara la sfarsitul anului 2007 s-a realizat in procent de 82 % la nivelul
intregului buget iar pe capitolele bugetare dupa cum urmeaza:
• capitolul 51.01’’ Autoritati publice si actiuni externe’’- 91%;
• capitolul 53.01’’Cercetare si dezvoltare fundamentala’’- 99%;
• capitolul 70.01’’Locuinte, servicii si dezvoltare publica’’- 98%;
• capitolul 80.01’’ Actiuni generale economice’’ – 81%;
• capitolul 50.06’’Credite externe’’- 97%;
• capitolul 50.08’’ Fonduri externe nerambursabile’’- 58%;
• capitolul 50.10 “Venituri proprii” – 57%.
Au fost asigurate la termen plata drepturilor salariale, a obligatiilor catre buget si catre
diversii prestatori de servicii conform contractelor.
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