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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII   
REGIONALE ŞI LOCUINŢEI AFERENT ANULUI 2008 

 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 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. dezvoltare regională, 
II. cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, 
III. lucrări publice, locuinţe şi construcţii, 
IV. dezvoltare teritorială, 
V. asigurarea cadrului necesar pentru funcţionarea instituţiei, prin 

intermediul direcţiilor suport. 
 
În aceste domenii MDRL gestionează 48 de programe finanţate din fonduri 

europene şi naţionale: Programul operaţional regional 2007-2013 (REGIO), programe 
de cooperare teritorială europeană, programe PHARE Coeziune economica 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.  
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I. DEZVOLTARE REGIONALĂ 
 
Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin MDRL 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 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.2.c. Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe 
I.2.d. Direcţia Verificare Conformitate 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. Contracte de lucrări 
 
a) Dezvoltarea infrastructurii regionale- Sub-componenta Infrastructură Locală 
şi Regională 
Finalizare contractare până la 31.03.2008 (termenul stabilit prin extinderea 
Acordului de Finanţare Phare 2005)  
Bugetul alocat: 86.861.763 Euro, din care 61.146.322 Euro din fonduri Phare şi 
21.715.441 Euro de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: finalizarea a  6 proceduri de atribuire de contracte de 
achiziţie publică – 01.01-31.03.2008. 
Rezultate: 6 contracte încheiate conform OUG nr. 34/2006 în cadrul Programului 
PHARE 2005 (01.01-31.03.2008) 
Buget total contractat: 83.110.748 Euro, din care 62.333.254 Euro din fonduri Phare 
şi 20.777.464 Euro de la bugetul de stat. 
 
B. Contracte de echipamente 
 
a) Achiziţia de echipamente IT destinate operării SMIS pentru Programul 
Operaţional Regional şi INTERREG/Programele de vecinătate 
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Buget alocat: 1 MEuro din care 0,75 MEuro fonduri PHARE şi 0,25 MEuro Fondul 
Naţional 
Activităţi desfăşurate: 
• reluare procedura de atribuire: 1.02.2008 
• contractare: 1.02.2008 
Rezultate:1 contract încheiat: 11.02.2008 (538.582 Euro, din care 403.937 Euro din 
fonduri Phare şi 134.645 Euro de la bugetul de stat) 
 
b) 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: contractare: noiembrie 2007 – ianuarie 2008 
Rezultate: 11 contracte încheiate: 15.01.2008 (22.015.389 euro din care 16.511.542 
euro din fonduri Phare şi 5.503.847 euro de la bugetul de stat) 
 
 II. PROGRAMUL PHARE CES 2006 
 
A. Contracte de lucrări 
a) Dezvoltarea infrastructurii regionale- Sub-componenta Infrastructură Locală 
şi Regională 
Finalizare contractare până la 30.11.2008 (termenul stabilit prin Acordul de 
Finanţare Phare 2006)  
Bugetul alocat: 82.331.284 Euro, din care 61.748.463 Euro din fonduri Phare şi 
20.582.821 Euro de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: finalizarea a 19 proceduri de atribuire de contracte de 
achiziţie publică – 01.01-30.11.2008. 
Rezultate: 17 contracte încheiate conform OUG nr. 34/2006 în cadrul 
Programului PHARE 2006 (01.01-30.11.2008) 
Buget total contractat: 72.063.539 Euro, din care 54.047.674 Euro din fonduri Phare 
şi 218.015.865 Euro de la bugetul de stat. 
 
B. Contracte de echipamente 
 
a) Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor şi 
atelierelor şcolare din 150 de unităţi de învăţământ din sistemul profesional şi 
tehnic 
Bugetul alocat: 28.329.424 Euro, din care 21.247.068 Euro din fonduri Phare şi 
7.082.356 Euro de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: 
• elaborare documentaţie de atribuire (august – decembrie 2007) 
• lansare licitaţie: 22decembrie 2007 
• termen limită de depunere oferte: 22 februarie 2008; 
• evaluare ianuarie – august 2008; 
• 13 contracte semnate în octombrie 2008; 
• lotul 9 relansat în urma contestaţiei NITECH la CNSC în 20 septembrie 2008; 
• depunere oferte pentru lotul 9 în data de 10 noiembrie 2008; 
• contractul pentru lotul 9 semnat în 30 noiembrie 2008; 
Rezultate: 14 contracte încheiate: 30.11.2008 
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Buget total contractat: 28.329.424 Euro, din care 21.247.068 Euro din fonduri Phare 
şi 7.082.356 Euro de la bugetul de stat. 
 
b) Echipamente pentru învăţământ la distanţă – TVET 
Buget alocat: 2.115.507 Euro din care 1.586.630 Euro din fonduri Phare şi 528.877 
Euro de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: 
• depunere oferte 11 ian 2008; 
• evaluare ianuarie - martie 2008; 
• contractare lot 1 şi 2 în data de 11 iunie 2008; 
• anulare procedura (oferte neconforme) pentru lot 3 - 10 iulie 2008; 
• relansare procedura lot 3 în data de 22 iulie 2008; 
• evaluare lot 3 august - octombrie 2008; 
• contractare lot 3 noiembrie2008; 
Rezultate: 3 contracte încheiate: 31.11.2008 
Buget total contractat: 2.042.357 Euro, din care 1.531.768 Euro din fonduri Phare şi 
510.589 Euro de la bugetul de stat. 
 
C. Contracte de granturi  
 
a) Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul 
preuniversitar 
Bugetul alocat: 800.000 Euro, din care 600.000 Euro din fonduri Phare şi 200.000 
Euro de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: 
• asigurarea de asistenţă pentru instituţiile implicate în pregătirea, evaluarea şi 
implementarea Schemei de grant – permanent; 
• a fost depus un număr de 18 proiecte la termenul limită de depunere a cererilor 
de finanţare  (15.10.2007); 
• începerea evaluării cererilor de finanţare  (16.10.2007); 
• aprobarea raportului de evaluare  (20.12.2007); 
• pre-contractare  (14.03.2008 -10.04.2008); 
Buget contractat:  325.353 Euro, din care 244.014,75 Euro din fonduri Phare şi 
81.338,25 Euro de la bugetul de stat (6 contracte semnate) 
 
b) Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în 
sectoarele prioritare de mediu 
Bugetul alocat: 55.502.421 Euro, din care 41.626.816 Euro din fonduri Phare şi 
13.875.605 Euro co-finanţare de la bugetul de stat. 
Activităţi desfăşurate: 
• lansarea Schemei de investiţii (27 februarie 2008); 
• 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 iulie - noiembrie 2008;  
• contractare (septembrie – noiembrie 2008); 
Rezultate: 75 contracte grant în valoare totală de 54.632.591 Euro, din care 
40.974.443 Euro din fonduri Phare şi 13.658.148 Euro de la bugetul de stat 
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c) Schema de granturi pentru IMM-uri în vederea alinierii la acquis-ul comunitar 
Buget alocat: 10,2 MEURO din Phare 2006 (7,65 MEURO Phare şi 2,55 MEURO co-
finanţare din partea Guvernului României) 
Activităţi desfăşurate: 
• încheierea Acordului de Finanţare cu BERD – 20.03.2008; 
• încheierea Acordurilor de Împurmut între BERD şi BCR şi între BERD şi BRD (mai 
2008); 
• monitorizarea schemei pe baza rapoartelor emise de BERD (BCR si BRD) - 
permanent 
 
d) Schema de grant pentru “Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea/ 
construcţia/ achiziţia (leasing-ul)/închirierea de sedii” 
Buget alocat: 5.400 MEuro 
Activităţi desfăşurate: 
• elaborarea documentaţiei de atribuire (7.05.2008); 
• consultarea direcţiilor implicate din minister (1.03-24.07.2008); 
• consultarea beneficiarilor – permanent; 
• semnare contracte 28.11.2008 
Buget contractat: 5.387.829 Euro, din care 0  MEuro din fonduri Phare şi 100% Euro 
de la bugetul de stat. 
 
e) Schema de microfinanţare pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi 
microîntreprinderi 
Buget alocat: 
• Phare 2005 - 5.22 MEuro (din care 4 Meuro Phare CES 2005 şi 1.22 MEuro co-
finanţare din partea Guvernului României) este atribuit spre administrare către 
BERD. 
• monitorizarea schemei pe baza rapoartelor emise de BERD – permanent 
• Phare 2006 - 12.8 MEuro (din care 9.6 MEuro Phare CES 2006 şi 3.2 MEuro 
cofinanţare) este atribuit spre administrare către BERD. 
Activităţi desfăşurate: 
• la începutul anului 2008, au fost încheiate de către BERD Acorduri de Împrumut cu 
următoarele instituţii de microfinanţare (MFI): OMRO (Opportunity Microcredit), cu 
Banca Transilvania, Express Finance şi CAPA; 
• numărul de împrumuturi acordate de către MFI-uri către microintreprinderi şi 
întreprinderi nou înfiinţate este de 22 499, totalizând suma de 12.4 MEuro. 
• monitorizarea schemei pe baza rapoartelor emise de BERD  - permanent 
 
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: 22dec 2007 
• termen limită de depunere: 22 februarie 2008 
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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 până la termenul limită de depunere a cererilor de ofertă 
(11.01.2008) 
 
II. 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: monitorizarea Subprogramului – permanent. 
 
I.1.b. Direcţia Implementare Programe PHARE CES 
 
În cursul anului 2008 a fost asigurată implementarea şi monitorizarea proiectelor 
finanţate din Programele Phare Coeziune Economică şi Socială 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006. 
 

Activităţile pe care le-a desfăşurat direcţia în vederea atingerii 
obiectivelor mai sus menţionate se diferenţiază în funcţie de tipul contractelor 
încheiate în scopul derulării proiectelor finanţate din fonduri Phare: contracte 
de grant, de lucrări, de servicii şi de achiziţii de bunuri. 
 
 CONTRACTE DE GRANT 

 
a) Componenta “Investiţii pentru proiecte mici de Gestionare a Deşeurilor ” 
finanţată din Phare CES 2003 
Activităţi desfăşurate: Au fost derulate 13 proiecte, care reprezintă “faza pilot” 
pentru investiţii în gestionarea deşeurilor. În vederea implementării acestor 
proiecte au fost verificate şi avizate 60 de acte adiţionale, 12 cerere de plată 
intermediară şi 12 de dosare de achiziţii. 
 
Rezultate: Prin implementarea acestor proiecte se estimează obţinerea 
următoarelor rezultate: 
• dotarea cu 28.560 de recipienţi de colectare deşeuri, 
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• construirea a 12 staţii de transfer, 
• dotarea cu 34 de mijloace de transport, 
• crearea unui număr de 147 de noi locuri de muncă. 
 
b) Componenta “Infrastructură regională şi locală/inundaţii” finanţată din 
Phare CES 2003 
Activităţi desfăşurate: Au fost derulate 31 de proiecte de grant. În vederea 
implementării acestor proiecte au fost verificate şi avizate 67 de acte adiţionale, 22 
de cereri de plată intermediare, 31 de cereri de plată finale, 30 de dosare de 
achiziţii. Au fost finalizate cu succes 29 de proiecte. 
 
Rezultate: Prin implementarea acestor proiecte s-a realizat reabilitarea a 172 de 
unităţi şcolare afectate de inundaţii. 
 
c) Componenta “Schema de Granturi pentru sectorul Privat pentru Pregătirea 
de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului” finanţată din Phare CES 2004 
Activităţi desfăşurate: Au fost derulate 15 proiecte. În vederea implementării 
acestor proiecte au fost verificate şi avizate 25 de acte adiţionale, 10 de cereri de 
plată finale, 10 de dosare de achiziţii. Au fost finalizate cu succes 10 de proiecte. 
 
Rezultate: 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. 

 
d) Componenta “Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a 
Deşeurilor” finanţată din Phare CES 2004 
Activităţi desfăşurate: Cele 76 de proiecte contractate se află în implementare.Pe 
parcursul derulării acestor proiecte au fost verificate şi avizate 172 de acte 
adiţionale, 31 de cereri de plată intermediare, 91 de dosare de achiziţii. 
        
Rezultate: 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. 
 
e) Componenta “Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundaţii - PODURI” 
finanţată din Phare CES 2005 
Activităţi desfăşurate: Cele 14 proiecte contractate se află în derulare; în vederea 
implementării au fost verificate şi avizate 13 acte adiţionale, 2 cereri de plată 
intermediare şi 18 dosare de achiziţii. 
 
Rezultate: Finalizarea acestor proiecte presupune reabilitarea unui număr de 33 de 
poduri şi podeţe şi 4 lucrări de consolidare a malurilor.  

 
f) Componenta “Asistenţă acordată IMM-urilor în scopul achiziţionării de 
servicii de consultanţă în afaceri” finanţată din Phare CES 2005 
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Activităţi desfăşurate: Cele 56 de proiecte contractate se află în derulare; în 
vederea implementării au fost verificate şi avizate 10 acte adiţionale, 12 cereri de 
plată a avansului, 35 de cereri de plată intermediare. 
 
Rezultate: Prin implementarea acestor proiecte va fi susţinută îmbunătăţirea 
accesului IMM-urilor la servicii de dezvoltare a afacerilor, prin reducerea costurilor 
suportate de către IMM-uri pentru achiziţionarea serviciilor corespunzătoare de 
consultanţă.  
 
g) Componenta “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului 
public în sectoarele de mediu” finanţată din Phare CES 2005 
Activităţi desfăşurate: Cele 71 de proiecte contractate se află în derulare; în 
vederea implementării au fost verificate şi avizate 83 de acte adiţionale, 39 de 
cereri de plată a avansului şi 19 documentaţii de atribuire.   
 
Rezultate: 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.  
 
h) Componenta “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului 
privat în domeniul gestionării deşeurilor” finanţată din Phare CES 2005 
Activităţi desfăşurate: Cele 8 proiecte contractate se află în derulare. În vederea 
implementării au fost verificate şi avizate 9 acte adiţionale, 8 cereri de plată 
intermediare şi 3 documentaţii de atribuire.   
 
Rezultate: 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.  
 
i) Componenta “Schema de Granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de 
proiecte în domeniul protecţiei mediului” finanţată din Phare CES 2005 
Activităţi desfăşurate: Din cele 102 proiecte contractate, 56 de proiecte se află în 
derulare.În vederea implementării au fost verificate şi avizate 12 acte adiţionale, 16 
cereri de plată intermediare şi 46 de cereri de plată finale. Au fost finalizate cu 
succes 46 de proiecte.  
 
Rezultate: 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. 
 
j) Componenta “Dezvoltarea formării continue pentru personalul din 
învăţământul PREUNIVERSITAR” finanţată din Phare CES 2005 
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Activităţi desfăşurate: Cele 13 proiecte contractate se află în derulare. În vederea 
implementării au fost verificate şi avizate 13 acte adiţionale şi 14 cereri de plată a 
avansului.   
 
Rezultate: Implementarea acestor proiecte va sprijini organizaţiile eligibile din 
toata tara care propun programe de formare pentru profesorii din liceele din mediul 
rural destinate dezvoltării profesionale a acestora, în conformitate cu noile 
programe flexibile şi diversificate, precum şi pe baza rezultatelor analizei de nevoi 
şi a principiilor privind educaţia şi formarea. 
 
k) Componenta “Dezvoltarea formării continue pentru personalul din 
învăţământul PREUNIVERSITAR” finanţată din Phare CES 2006 
Activităţi desfăşurate: Cele 6 proiecte contractate se află în derulare. În vederea 
implementării au fost verificate şi avizate 12 acte adiţionale şi 6 cereri de plată a 
avansului.  
  
Rezultate: Implementarea acestor proiecte va sprijini organizaţiile eligibile din 
toată ţara care propun programe de formare pentru profesorii din liceele din mediul 
rural destinate dezvoltării profesionale a acestora, în conformitate cu noile 
programe flexibile şi diversificate, precum şi pe baza rezultatelor analizei de nevoi 
şi a principiilor privind educaţia şi formarea. 
 
l) Componenta “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului 
public în sectoarele prioritare de mediu” finanţată din Phare CES 2006 
Activităţi desfăşurate: Cele 76 de proiecte contractate se află în derulare. În 
vederea implementării au fost verificate şi avizate 4 acte adiţionale, 76 de cereri de 
plată a avansului şi 5 documentaţii de atribuire.   
 
Rezultate: 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.  
 
m) Componenta “Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea/ construcţia/ 
achiziţia de sedii” finanţată din Phare CES 2006 
Activităţi desfăşurate: Cele 8 proiecte contractate se află în derulare. În vederea 
implementării au fost verificate şi avizate 8 cereri de plată a avansului.   
 
Rezultate: Prin implementarea acestor proiecte se urmăreşte achiziţia, construcţia 
de clădiri sau reabilitarea spaţiului care reprezintă sediul în care ADR-ul îşi 
desfăşoară activitatea.  
 
 CONTRACTE DE LUCRĂRI 
 
Activitatea desfăşurată: în monitorizarea acestor proiecte a implicat: 
• verificarea în vederea aprobării a Ordinelor de variaţie, 
• întocmirea de acte adiţionale, 
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• 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: 
 
a)Componenta “Infrastructură regională” finanţată din Phare CES 2002 
Au fost contractate 10 proiecte, pentru 6 contracte fiind emise Certificate de 
Performanţă, alte 2 contracte fiind reziliate urmând procedura de arbitraj 
internaţional, iar 2 contracte 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.  
 
b) Componenta “SAMTID – programul de reabilitare a infrastructurii de apă din 
oraşele mici şi mijlocii”, finanţată din Phare CES 2002 
Din 5 proiecte contractate, pentru 2 contracte au fost emise Certificate de 
Performanţă, 3 contracte au fost reziliate (pentru acestea  Direcţia Implementare 
Programe Phare CES 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. 
 
c) Componenta “Infrastructură regională” finanţată din Phare CES 2003 
Din 4 proiecte contractate 2 contracte au fost finalizate şi au fost emise Certificate 
de recepţie, iar 2 contracte au fost reziliate; 
 
Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt dezvoltarea 
potenţialului turistic în staţiunea Moneasa şi în zona mânăstirilor din Suceava. 
 
d) Componenta “SAMTID – programul de reabilitare a infrastructurii de apă din 
oraşele mici şi mijlocii”, finanţată din Phare CES 2003 
5 proiecte contractate au fost implementare, dintre care: pentru 4 proiecte 
finalizate au fost emise Certificate de rrecepţie, iar 1 proiect a fost finalizat la 
sfârşitul lunii martie 2009. 
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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. 
 
e) Componenta “TVET – reabilitare şcoli” finanţată din Phare CES 2003 
23 de proiecte contractate şi finalizate au primit Certificat de performanţă pentru 
încheierea lucrărilor;  
 
Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt: reabilitarea 
atelierelor sau construcţii noi de ateliere, pentru 93 de şcoli, dispuse în 7 regiuni de 
dezvoltare. 
 
f) Componenta “TVET – reabilitare şcoli” finanţată din Phare CES 2004 
Din 38 de proiecte contractate pentru37 de proiecte finalizate au fost emise 
Certificate de Recepţie, iar 1 contract a fost reziliat. 
  
Realizările obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt: reabilitarea 
atelierelor şi laboratoarelor, pentru 151 de şcoli, dispuse în 8 regiuni de dezvoltare. 
 
g) Componenta “Infrastructură regională” finanţată din Phare CES 2004 
Din 9 proiecte contractate, 2 proiecte sunt în derulare, iar pentru 6 proeicte au fost 
emise Certificate de recepţie; iar 1 contract a fost reziliat.  Realizările estimate a fi 
obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt: 
• 1 centru de afaceri, 
• 3 drumuri, 
• 2 reabilitări ale zonelor turistice, 
• 2 reabilitarea monumentelor istorice. 
 
h) Componenta “Infrastructură regională” finanţată din Phare CES 2005 
16 proiecte contractate, aflate în implementare.  Realizările estimate a fi obţinute 
în urma implementării acestor proiecte sunt: 
• 3 centru de afaceri, 
• 3 drumuri, 
• 6 reabilitări ale zonelor turistice 
• 2 reabilitarea monumentelor istorice, 
• 2 reabilitări zone industriale. 
 
i) Componenta “Infrastructură regională” finanţată din Phare CES 2006 
Au fost contractate 17 proiecte, aflate în implementare.  Realizările estimate a fi 
obţinute în urma implementării acestor proiecte sunt: 
• 3 drumuri, 
• 9 reabilitări ale zonelor turistice 
• 3 reabilitarea monumentelor istorice, 
• 2 centru de afaceri. 
 
CONTRACTE DE ACIZIŢII ECHIPAMENTE 
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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 obţinute sau estimate prin implementarea contractelor de achiziţii de 
echipamente: 
 
a) Componenta “Furnizarea de echipament de bază pentru dotarea 
laboratoarelor şi atelierelor şcolare din 150 şcoli” finanţată din Phare CES 
2005 
Din cele 11 proiecte contractate, 9 proiecte au fost finalizate cu succes, iar 2 
proiecte se află în implementare.  
 
Prin intermediul acestor proiecte au fost livrate, instalate şi puse în funcţiune 
echipamente de bază în vederea dotării a 150 de şcoli. A fost asigurată mentenanţa 
în perioada de garanţie precum şi instruirea personalului.   
 
b) Componenta “Achiziţia de echipamente IT destinate operării SMIS pentru 
Programul Operaţional Regional şi INTERREG/ Programele de vecinătate” 
finanţată din Phare CES 2006 
A fost contractat şi finalizat cu succes un proiect de achiziţii de bunuri prin 
intermediul căruia a fost asigurată furnizarea de echipament IT destinat operării 
SMIS pentru Programul Operaţional Regional şi INTERREG, respectv: 100 de 
calculatoare, 3 servere, dezvoltarea unui punct de resurse la nivel naţional, 
dezvoltarea unei reţele de tip hardware- VPN. 

 
c) Componenta “Echipamente pentru învăţământ la distanţă – TVET e-learning” 
finanţată din Phare CES 2006 
Din cele 3 proiecte contractate, 2 au fost finalizate cu succes asigurând: livrarea, 
instalarea, punerea în funcţiune, mentenanţa în perioada de garanţie de hardware şi 
software pentru un server destinat învăţământului la distanţă, dezvoltarea unui 
sistem de management al educaţiei precum şi instruirea personalului la faţa locului 
pentru utilizarea echipamentului şi a softului aferent. 
 
d) Componenta “Furnizarea de echipament specializat pentru dotarea 
laboratoarelor şi atelierelor şcolare din 150 de şcoli” finanţată din Phare CES 
2006 
Cele 14 contracte încheiate pentru achiziţia de bunuri asigură pentru 150 de unităţi 
şcolare livrarea, instalarea, punerea în funcţiune, şi mentenanţa în perioada de 
garanţie, a echipamentelor specializate. 
 
 CONTRACTE DE SERVICII 
 
Activitatea desfăşurată în monitorizarea acestor proiecte a implicat: 
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• 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 plăţii 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 contracte 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, 
• 2 contracte de asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice, în cadrul 
componentelor grant pentru de gestionare a deşeurilor.   
 
Pe lângă activităţile specifice direcţiei enumerate mai sus se înscriu şi alte 
activităţi care au caracter permanent: 
• implementarea recomandărilor Comisiei Europene cu privire la aplicarea 
procedurilor în sistem EDIS şi actualizarea procedurilor; 
• pregătirea documentaţiilor şi prezentarea modului de implementare al proiectelor 
în cazul misiunilor de audit efectuate de Comisia Europeană, Direcţia de Audit a 
ministerului, Curtea de conturi;   
• pregătirea şi prezentarea documentaţiei la solicitarea DLAF, DNA, Direcţiei de 
Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare din cadrul MDRL; 
• pregătirea şi prezentarea documentaţiei pentru DAB - Comisia de sdjudecare a 
disputelor, srbitraj internaţional sau Curtea de a apel, 
• întocmirea de situaţii; 
• participarea la şedinţe organizate cu factorii implicaţi în implementarea 
proiectelor; 
• consilierea beneficiarilor de finanţare; 
• corespondenţă cu beneficiarii de finanţări, constructorii, proiectanţii, 
consultanţii, autorităţile de implementare, celelalte ministere, NAO, DLAF, DNA, 
CE, societăţi de avocatură, Parlament, etc.; 
• verificarea şi transmiterea la NAO-CE a rapoartelor trimestriale de progres 
“Operational Overview” şi “Preamble”, în baza cărora se aprobă de către CE 
cererile de fonduri solicitate de Agenţia de Implementare; 
• verificarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale de monitorizare ale Autorităţilor 
de Implementare. 
 
I.1.c. Direcţia Asistenţă Tehnică 

 
A. Lansarea/Contractarea proiectelor de servicii finanţate în cadrul 
programului Phare 2005 – 2006 CES 
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Pe fiecare program în parte au fost derulate următoarele activităţi şi obţinute 
următoarele rezultate: 
 
Phare 2005 CES 
Contractarea a 2 proiecte de servicii, cu un buget total de 4.702.052 Euro, 
respectiv: 
• “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea IMM-urilor româneşti, prin dezvoltarea 
portalului dedicat şi prin pregătirea firmelor de consultanţă în afaceri”, cu un buget 
de 1.692.252 Euro;  
• “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare pentru Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale din 
cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale”, cu un buget de 3.009.800 Euro.  
 
Phare CES 2006 
Pregătirea documentaţiei necesare pentru justificarea solicitărilor de modificare a 
documentului de programare Phare 2006 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. 
 
Contractarea a 13 proiecte de servicii, cu un buget total de 17.229.917,98 Euro, 
respectiv: 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 4.298.000 Euro, având ca obiectiv Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 
Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare pentru POR 2007-2013 
pentru îmbunătăţirea calităţii proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Axelor 
prioritare 1-5; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 1.142.450 Euro, având ca obiectiv Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea 
practicilor de e-guvernare şi promovarea utilizării tehnologiei informaţiilor şi 
comunicaţiilor (ICT) de către IMM-urile româneşti; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 249.895 Euro, având ca obiectiv supervizarea contractelor de lucrări 
finanţate din Phare 2003 - SAMTID;  
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 5.118.919 Euro, având ca obiectiv managementul şi supervizarea 
contractelor de lucrări finanţate din Phare 2006 CES; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 120.272,73 Euro, având ca obiectiv supervizarea contractelor de lucrari 
finanţate din Phare 2003 - proiecte mari de infrastructură regională; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 1.446.600 Euro, având ca obiectiv training şi asistenţă tehnică pentru 
dezvoltarea continua a sectorului TVET; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea a doua proiecte de achiziţii 
bunuri, cu un buget de 63.555,75 Euro, având ca obiectiv achiziţia unui vehicul şi a 
unor echipamente IT pentru CNDIPT 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 484.400 Euro, având ca obiectiv sprijinirea CNFP 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 969.600 Euro, având ca obiectiv training la nivel regional şi naţional pentru 
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îmbunatăţirea capacităţii de absorbţie pentru programele operaţionale  gestionate 
de MDRL; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 537.338 Euro, având ca obiectiv sprijinirea procesului de contractare a 
schemelor de granturi pe mediu finanţate din Phare 2006, şi asistenţă tehnică 
pentru ADR şi ARPM; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 2.121.562,5 Euro, având ca obiectiv sprijinirea IMM -urilor româneşti din 4 
sectoare selectate pentru a fi conforme cu directivele UE privind siguranţa la locul 
de muncă, calitatea şi siguranţa produselor, protecţia mediului; 
• Derularea procesului de licitaţie şi contractarea unui proiect de servicii, cu un 
buget de 677.325 Euro, având ca obiectiv sprijinirea companiilor româneşti pentru a 
fi conforme cu cerinţele UE privind implementarea Reglementării (CE) nr. 
1907/2006 REACH. 
 
B. Implementare/monitorizare contracte de servicii cu finanţare Phare CES  

 2005 - 2006 
 
Activităţile principale derulate în scopul monitorizării şi implementării, conform 
condiţiilor contractuale, a contractelor de servicii, pentru care managerul de 
proiect este numit din cadrul direcţiei. 
 

În acest sens, pe parcursul anului 2008, s-au aflat în gestiunea direcţiei 
următoarele: 
• 11 contracte de servicii finanţate prin programul Phare CES 2005, în valoare totală 
de 7.566.836 Euro, pentru care data limită de derulare a activităţilor a fost 30 
noiembrie 2008; 
• 11 contracte de servicii şi achiziţii bunuri conexe, finanţate prin programul Phare 
CES 2006, în valoare totală de 11.573.660,98 Euro, pentru care data limită de 
derulare a activităţilor este 30 noiembrie 2009. 
 
  C. Actualizarea procedurilor interne specifice EDIS 
 
Actualizarea, în colaborare cu celelalte direcţii implicate, a manualelor de 
proceduri interne conform recomandărilor misiunilor de audit interne, externe şi ale 
instrucţiunilor responsabilului naţional cu autorizarea finanţării. 
 
 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)/ 
Direcţia Generală Autorizare şi Plaţi Programe (MDRL) privind stadiul implementării 
proiectelor de asistenţă tehnică aflate în gestiune; 
• Participarea şi furnizarea documentaţiei solicitate la întâlnirile cu misiunile de 
audit, precum şi cu echipa de consultanţă care a realizat evaluarea interimară a 
programelor Phare CES din partea Comisiei Europene; 
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• Asistenţă de specialitate oferită Autorităţilor de Implementare, în vederea 
implementării corecte a proiectelor de asistenţă tehnică de care acestea 
beneficiază. 
 
I.2. Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 
 
I.2.a. Direcţia Strategie şi Coordonare Program 
 
 Obiective generale 
 
Elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a 
Programului Operaţional Regional (POR) care implementează componente 
importante ale strategiei, în scopul realizării unei dezvoltări echilibrate a ţării şi în 
concordanţă cu cerinţele politicii UE de coeziune economică, socială şi teritorială;  
 
Coordonarea şi monitorizarea implementării POR, elaborarea rapoartelor anuale, 
intermediare şi finale privind implementarea POR, solicitate de Comisia Europeană; 
 
Fundamentarea poziţiei MDRL privind  noua politică de coeziune a UE şi programarea 
dezvoltării regionale pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor 
structurale ale UE. 

 
 Obiective specifice stabilite pentru 2008 
 
Elaborarea Raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, 
potrivit Regulamentelor UE şi supunerea spre analiză şi aprobare Comitetului de 
Monitorizare a POR; 
 
Revizuirea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 pe baza comentariilor primite în implementarea programului, 
inclusiv revizuirea criteriilor de selecţie a proiectelor, pe domenii de intervenţie ale 
POR şi supunerea, spre analiză şi aprobare, Comitetului de Monitorizare al POR; 
 
Elaborarea schemelor de ajutor de stat /de minimis necesare finanţării proiectelor 
care intră sub incidenţa regulamentelor UE de ajutor de stat; Asigurarea 
Secretariatului Comitetului de Monitorizare: pregătirea  documentelor şi a 
şedinţelor CMPOR, transmiterea membrilor comitetului a tuturor documentelor 
privind monitorizarea implementării programului; 
   
Asigurarea interfeţei dintre Autoritatea de Management pentru POR şi potenţialii 
beneficiari de proiecte finanţabile din POR, prin elaborarea de  materiale 
informative; 
 
Asigurarea managementului tehnic al proiectelor de twinning, încheiate de MDRL cu 
parteneri din Statele Membre UE pentru sprijinirea AM POR în implementarea POR; 
 
Revizuirea şi actualizarea manualului de proceduri pentru programarea şi 
monitorizarea implementării POR; 



 19
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

 
Asigurarea interfeţei cu instituţiile CE pe problemele monitorizării Programului 
Operaţional Regional. 
 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 

 
• Elaborarea Raportului Anual de Implementare a POR pentru anul 2007; 
• Revizuirea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 pe baza inputurilor primite din implementarea programului,  
inclusiv a indicatorilor, precum şi ajustarea unor criterii de selecţie a proiectelor 
pentru diferite  domenii de intervenţie ale POR; 
• Actualizarea estimărilor financiare pentru POR. 
• Elaborarea  următoarelor scheme de ajutor de stat / de minimis: 

 schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor  
 schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională, prin sprijinirea 

investiţiilor în turism; 
 schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin  crearea şi 

dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor. 
• Implementarea recomandărilor referitoare la activitatea DSCP, formulate de 
misiunile de audit efectuate în AMPOR de către Direcţia Audit Intern al MDRL şi 
Autoritatea de Audit; 
• Revizuirea şi completarea Anexei XII, privind conformitatea sistemelor de 
management şi control ale POR, în vederea avizării de către Autoritatea de Audit şi 
CE;  
• Actualizarea a două de proceduri ale manualului privind monitorizarea  şi 
evaluarea implementării POR; 
• Avizarea procedurilor Organismelor Intermediare privind monitorizarea 
implementării POR la nivelul regiunilor;   
• Pregătirea documentelor necesare membrilor CMPOR pentru luarea deciziilor 
optime privind implementarea şi monitorizarea implementării  POR , în scopul 
atingerii  obiectivelor programului; 
• Elaborarea de materiale informative referitoare la conţinutul POR, ajutorul de 
stat, dezvoltarea urbană, etc. şi susţinerea de prelegeri în teritoriu, în vederea 
asigurării interfeţei dintre Autoritatea de Management pentru POR şi potenţialii 
beneficiari de proiecte finanţabile din POR; 
• Asigurarea managementului proiectelor de twinning RO04/IB/OT04 şi 
RO/06/IB/SPP/02. 
• Participarea activă la activitatea reţelelor URBACT, în care  AM POR are statut de 
asociat al  municipalităţilor partenere în proiect; 
• Participarea la lucrările Grupului Tehnic de Management, în vederea raportării 
modului de implementare a standardelor de control managerial intern, componentă 
principală a obiectivului ”Întărirea capacităţii administrative a MDRL”, din cadrul 
direcţiei de activitate a Planului Strategic pe termen mediu al MDRL, „Asigurarea 
cadrului necesar funcţionării MDRL” ; 
• Participarea la revizuirea Planului  Strategic pe termen mediu al MDRL – 
componenta strategică şi componenta bugetară; 
• Analiza, evaluarea şi avizarea rapoartelor beneficiarilor de proiecte pregătite de 
MDRL în  conformitate cu  HG 1424/2007,  finanţabile din POR; 
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• Monitorizarea respectării de către beneficiarii proiectelor pregătite conform  HG 
1424/2007 a recomandărilor formulate cu ocazia avizării rapoartelor  de eligibilitate 
a activităţilor proiectelor; 
• Participarea la elaborarea Business Planului pentru AMPOR şi pentru DSCP. 

 
 Rezultate obţinute în 2008 
 
Elaborarea primului Raport Anual de Implementare a POR, aprobat de CMPOR şi 
acceptat de Comisia Europeană; 
 
Aprobarea prin „ordin de ministru” a  următoarelor scheme de ajutor de stat/ de 
minimis: 
• schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor;  
• schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională, prin sprijinirea investiţiilor 
în turism; 
• schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin  crearea şi dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor.  
 
Elaborarea documentelor necesare implementării Axei prioritare 1 a POR, respectiv: 
• Documentul de politică economică: „Dezvoltarea României prin poli de creştere”, 
document ce fundamentează Hotărârea de Guvern pentru desemnarea polilor de 
creştere şi a polilor de dezvoltare urbană, în care se realizează cu prioritate 
investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională; 
• Fundamentarea Hotărârii de Guvern nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor 
naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu 
finanţare comunitară şi naţională; 
• Fundamentarea Hotărârii de Guvern nr. 1149/2008 privind modificarea şi 
completarea Hotărârea de Guvern 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de 
creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare 
comunitară şi naţională; 
• Fundamentarea Hotărârii de Guvern nr. 1513/2008 privind completarea HG 
998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în 
care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională; 
• Actualizarea estimărilor financiare ale POR; 
• Avizarea rapoartelor beneficiarilor de proiecte pregătite conform HG 1424/2007, 
privind eligibilitatea activităţilor propuse, formularea  de recomandări şi urmărirea 
respectării lor; 
• Sprijinirea autorităţilor locale, beneficiare de asistenţă tehnică  în conformitate 
cu HG 1424/2007, în managementul elaborării  documentaţiei tehnice a proiectelor 
finanţabile din POR;  
• Introducerea în SMIS - modulul “Programare”, a datelor de programare/verificare 
date şi informaţii privind Programul Operaţional Regional; 
• Asigurarea  unui  management  eficient al proiectelor de twinning RO04/IB/OT04 şi 
RO/06/IB/SPP/02; 
• Aprobarea, de către directorul general al AMPOR, a Business Planului pentru 
AMPOR; 
• Raportarea implementării în anul 2008, la nivelul AMPOR, a 2 standarde de control 
managerial intern, respectiv standardele „Proceduri” şi „Managementul Riscului”. 
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I.2.b. Direcţia Gestionare Program 
 
 Obiectiv strategic 
 
Asigurarea unui grad de absorbţie ridicat a fondurilor nerambursabile alocate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 care să asigure respectarea regulii n+3 
pentru alocarea aferentă anului 2007 
 
 Priorităţi pentru anul 2008 
 
a. Lansarea cererilor deschise de proiecte pentru următoarele axe prioritare şi 
respectiv domenii majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 
 
• Axa prioritară 1 –„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”; 
• Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” (domeniile majore de 
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”, 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”, 3.4 – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă”); 
• Axa prioritară 4 – „Consolidarea mediului de afaceri regional şi local”; 
• Axa prioritară 5 –„ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”; 
Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” a  
fost lansată la data de 10 septembrie 2007 şi respectiv domeniul major de 
intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru  intervenţii în situaţii de urgenţă 

A. " a fost lansat la data de 31 octombrie 2007.  
 
 

 
 

b. Contractarea 100% din alocarea bugetară a Programului Operaţional Regional 
2007-2013 pentru anul 2007. 

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

 
d. Asigurarea capacităţii administrative de gestionare a POR 2007-2013 la nivelul 
Autorităţii de Management (AM) şi al Organismelor Intermediare (OI). 
 
e. Implementarea strategiei de asistenţă tehnică din POR 
 
 Activităţi realizate în 2008 
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a. Lansarea cererilor deschise de proiecte pentru următoarele axe prioritare şi 
respectiv domenii majore de intervenţie din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 
 

  Calendarul lansarilor 
  Axa prioritara   Domeniul major de interventie   Data lansarii 

 Subdomeniul –  
 centre urbane:  
  LANSAT 06.11.2008

 Subdomeniul – 
 poli de dezvoltare 
 urbană  
  LANSAT 20.11.2008

 1.Sprijinirea  
 dezvoltării  
 durabile a oraşelor 

poli urbane de  
creştere 

 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Subdomeniul –  
 poli de creştere:  
 LANSAT 08.12.2008 

 3.1. Reabilitarea /modernizarea /  
 echiparea infrastructurii serviciilor de  
 sănătate 

  22 ianuarie 2008 

 3.2. Reabilitarea /modernizarea / 
 dezvoltarea şi echiparea infrastructurii  
 serviciilor sociale 

  28 ianuarie 2008 

 3.Îmbunătăţirea   
  infrastructurii  
   sociale 

3.4.Reabilitarea /modernizarea/  
dezvoltarea şi echiparea  
 infrastructurii educaţionale  
 preuniversitare, universitare şi a  
 infrastructurii pentru formare  
 profesională continuă 

  29 februarie 2008 

 4.1. Dezvoltarea durabilă a  
 structurilor de sprijinire a  
 afacerilor de importanţă regională şi locală 

  25 aprilie 2008 

 4.2. Reabilitarea siturilor industriale  
 poluate şi neutilizate şi pregătirea  
 pentru noi activităţi 

  25 aprilie 2008 

 4. Consolidarea  
 mediului de 
  afaceri regional şi 
  local 

 4.3. Sprijinirea dezvoltării  
 microîntreprinderilor 

  13 martie 2008 

 5.1. Restaurarea şi valorificarea  
 durabilă a patrimoniului cultural,  
 precum şi crearea/modernizarea 
 infrastructurilor conexe 

   14 martie 2008  5. Dezvoltarea  
durabilă şi  
promovarea  
turismului 

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

  29 aprilie 2008 
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  Calendarul lansarilor 
  Axa prioritara   Domeniul major de interventie   Data lansarii 

 Operaţiunea 
 Brand Turistic  
 Naţional  
 LANSAT:  
11 septembrie 2008 
 Operaţiunea   
  Sprijinirea  
 Promovării  
 produselor  
 specifice şi a  
 activităţilor de  
 marketing  
 specifice  
 LANSAT:  
11 septembrie 2008 

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

 Operaţiunea  
 Crearea  
 Centrelor  
 Naţionale de 
 Informae şi  
 Promovare  
 Turistică  
 LANSAT:  
11 septembrie 2008 

 
b. Contractarea 100% din alocarea bugetară a Programului Operaţional Regional 
2007-2013 pentru anul 2007 
 
 
Numărul de contracte semnate până la data de 31.12.2008 este de 40 (din care 23 
contracte de finanţare în cadrul axei prioritare 2.1 contract de finanţare în cadrul 
axei prioritare 3 - domeniul major de intervenţie 3.3 şi 16 contracte de finanţare în 
cadrul axei 6 de asistenţă tehnică) în valoare totală de 1.361 milioane lei din care 
1.113 milioane lei finanţare nerambursabilă (FEDR + buget de stat) ceea ce 
reprezintă peste 100% din alocarea financiară pentru anul 2007.  
 
c. Implementarea măsurilor de informare şi publicitate prevăzute pentru anul 
2008 în planul de Comunicare al programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 

                   Descriere  Indicatori de  
  cantitate 

 Data/perioada  
 când s-a  
 desfăşurat acţiunea 



 24
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

                   Descriere  Indicatori de  
  cantitate 

 Data/perioada  
 când s-a  
 desfăşurat acţiunea 

  
 Conferinţa naţională de  
 prezentare a Raportului anual 
de implementare 2007 

 nr. participanţi: 112
30 septembrie 2008 

 8 întâlniri informale cu jurnaliştii din 
 fiecare regiune de dezvoltare (Bucu
Cluj, Piteşti, Craiova, Iaşi, Târgu  
Mureş, Timişoara, Galaţi) 

 nr. participanţi:186  septembrie-octombrie
2008: întâlniri cu  
urnaliştii 

8 ateliere de lucru dedicate  
potenţialilor beneficiari (Baia 
Mare, Timişoara, Târgu Mureş, Ploieşti,  
 Râmnicu Vâlcea, Bacău, Buzău,  
 Bucureşti) 

 nr. participanţi: 444 octombrie-noiembrie 
2008 

O conferinţă de lansare a  
DMI 5.3. Valorificarea  
potentialului turistic si  
crearea infrastructurii necesare  
pentru cresterea atractivitatii  
regiunilor Romaniei ca destinatii  
turistice 

 nr. participanţi: 80 111 septembrie 2008 

O întâlnire cu responsabilii de  
 comunicare din toate  
Autorităţile de Management. 

 nr. participanţi:  10  decembrie 2008 

A fost îmbunătăţit web site-ul  
dedicat programului,  
www.inforegio.ro, pentru a facilita 
accesul la informaţie.  

nr. Vizitatori 
ai website-ului: 
178.582  

1 1 februarie- 
31 decembrie 

 Pe web site-ul www.inforegio.ro 
este funcţională o variantă de  
newsletter eletronic, prin care 
sunt înştiinţaţi toţi cei înregistraţi, cu  
privire la informaţiile care sunt  
actualizate pe web site. 

1468 abonaţi  
newsletter 

 ianuarie-decembrie  
  2008 

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

nr. informatii  
oferite: 973 

 ianuarie-decembrie 
  2008 
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                   Descriere  Indicatori de  
  cantitate 

 Data/perioada  
 când s-a  
 desfăşurat acţiunea 

 Retipărite broşurile Oportunităţi 
 de finanţare pentru  

 Microîntreprinderi (8000 de  
exemplare) şi Oportunităţi de  

 finanţare pentru ONG (3000 de  
exemplare).Broşura Raportul  

 Anual de Implementare (600 de  
exemplare în limba română şi  
100 de exemplare în limba engleză). 
Broşura Regio pe înţelesul tuturor 
(10.000 de exemplare) 

Ghidurile solicitantului pentru  
domeniul 3.2. (1000 exemplare) 

 22.700 publicaţii  
tipărite 

 august-ianuarie 2008 

Urmare a întâlnirilor regionale cu  
mass-media şi cu potenţialii  
beneficiari au fost publicate 101  
articole şi interviuri. 
Au fost transmise 23 comunicate de 
presă. 

 nr. comunicate de p
transmise: 23 

 ianuarie-decembrie 
  2008 

La solicitarea AM POR,  
Organismele Intermediare au  
întocmit baze de date cu potenţiali  
membri ai reţelei (comunicatorii  
din OI, inclusiv birourile  
judeţene, responsabilii de  
comunicare din cadrul autorităţilor  
 publice locale, ONG, asociaţii, etc) 

 nr. de organizaţii pro
pentru a face parte
reţea: 697 

 ianuarie-decembrie 
 2008 

A fost publicată macheta de presă  
Regio în ziarele Jurnalul Naţional şi 
Ziarul Financiar, precum şi în  
săptămânalul Capital. (2 difuzări în  
Jurnalul Naţional, 53 de difuzări în 
Ziarul Financiar şi 2 difuzări în  
revista Capital) 

nr. de articole  
inserate: 55  

 noiembrie 2008- 
 februarie 2009 
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                   Descriere  Indicatori de  
  cantitate 

 Data/perioada  
 când s-a  
 desfăşurat acţiunea 

Au fost achiziţionate şi  
inscripţionate, conform regulilor 
de identitate vizuală a programului: 
1000 memory stick, 1000 bloc-notes, 
seturi pix+stilou, 1000 genţi din  
material textil, 1000 calendare de 
birou, 1000 umbrele, 2000 CD+copertă,
autocolante. 

nr. de obicte care  
au fost  
realizate: 1000  
memory stick, 1000 
notes, 1000 s
pix+stilou, 1000 
genţi din material  
textil, 1000 calendar
birou, 1000  
umbrele, 
CD+copertă, 
autocolante. 

 august-decembrie 
 2008 

Realizare banner electronic Regio - 1 banner  
electronic+  
2 variante 

 aprilie-iunie 2008 

Campanie pe Internet: afişări ale  
bannerului electronic Regio pe web  
site-urile cu profil economic sau  

de ştiri (zf.ro, capital.ro,  
 wall-street.ro,moneychannel.ro. 
loombiz.ro, avocatnet.ro,evz.ro,  
hotnews.ro,realitatea.net, 
cotidianul.ro,gandul.info,jurnalul.ro,  
imobiliare.ro, imobiliare.net, 9AM,  
 rol.ro, clubafaceri.ro,adevarul.ro) 

11.975,081 afişări  august-decembrie 
  2008 

Va fi realizat un sondaj de opinie la 
nivel naţional, cu selectarea  
eşantionului reprezentativ, din rândul 
pentru fiecare regiune. 

1 sondaj la nivel  
 naţional 

Urmează a fi  
livrat în februarie  
2008 

 
d. Asigurarea capacităţii administrative de gestionare a POR 2007-2013 la nivelul 
Autorităţii de Management (AM) şi al Organismelor Intermediare 
 
• Au fost organizate 18 sesiuni de instruire pentru Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional privind următoarele aspecte : introducere în 
fondurile structurale, implementarea programului, achiziţii publice, monitorizarea 
programului, management financiar, identificarea neregulilor, monitorizarea 
performanţelor Organismelor Intermediare, ajutorul de stat (circa 70 persoane 
instruite). 
• Au fost organizate 6 sesiuni de instruire pentru Organismele intermediare privind 
următoarele tematici: monitorizarea programului, achiziţii publice, evaluarea şi 
selecţia proiectelor, implementarea programului (126 participanţi la instruire). 
• Peste 10 întâlniri de lucru între reprezentanţii AM POR şi reprezentanţii 
Organismelor Intermediare au fost organizate în vederea analizării modului de 
implementare a procedurilor privind implementarea programului. 
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e. Implementarea strategiei de asistenţă tehnică din POR 
 
• Sprijin pentru Organismele intermediare în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
delegate prin Acordul cadru de implementare a POR 2007-2013 în România prin 
încheierea contractelor de finanţare în cadrul axei de asistenţă tehnică, organizarea 
de întâlniri comune de lucru. 
• Sprijinirea Autorităţii de Management în vederea implementării, managementului 
şi evaluării prin semnarea deciziei de finanţare în cadrul axei de asistenţă tehnică. 
Prin fondurile alocate s-au achiziţionat echipamente performante necesare 
activităţilor curente, s-au suportat cheltuieli pentru vizitele precontractuale şi 
vizitele de verificare a atribuţiilor delegate organismelor intermediare, participarea 
personalului AM POR la întâlnirile de lucru cu CE sau cursuri specializate, 
organizarea a două sesiuni de lucru a Comitetului de Monitorizare a POR. 
 
 Concluzii 
 
Obiectivele propuse pentru anul 2008, în ceea ce priveşte implementarea POR 2007-
2013, au fost atinse, în conformitate cu planificarea propusă. În luna decembrie 
2008, existau deja în proces de evaluare, selecţie şi contractare peste 1402 proiecte 
depuse în cadrul programului, din care 870 de proiecte, cu o valoare totală de peste 
9,7 miliarde lei în diverse etape de evaluare, selecţie şi contractare. La sfârşitul 
anului erau semnate 40 de contracte cu o valoare totală de peste 1,361 miliarde lei. 
Pentru axa prioritară 2, valoarea totală a proiectelor depuse depăşea cu mult 
valoarea alocărilor financiare pentru întreaga perioadă 2007-2013, în regiunile nord 
-est, sud-est şi sud -vest fiind deja suspendate depunerile de proiecte. 
 
Gradul de conştientizare şi informare a cetăţenilor cu privire la oportunităţile de 
finanţare oferite prin POR 2007-2013 a crescut faţă de anul 2007, Programul 
Operaţional Regional fiind unul dintre cele mai vizibile programe cu finanţare UE. 
 
Pentru anul 2009 se propune semnarea a peste 539 de contracte cu o valoare totală 
estimată de 3,75 miliarde lei în condiţiile în care obiectivul principal al DGP este 
simplificarea  procedurilor de evaluare selecţie şi contractare (şi reducerea 
procesului de selecţie cu o medie de 90 de zile, simplificarea documentaţiei pentru 
accesarea fondurilor de către micro-întreprinderi, continuarea promovării POR 
pentru creşterea gradului de informare asupra oportunităţilor de finanţare dar şi 
asupra rezultatelor obţinute prin implementarea proiectelor la care s-a semnat un 
contract de finanţare precum şi continuarea de organizare de instruiri specifice 
pentru beneficiari. 
 
I.2.c. Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe 

 
Prin specificul său, Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe are un dublu rol:  
1.Asigurarea evaluării pe parcursul perioadei de implementare, a Programului 
Operaţional Regional (POR) 2007-2013 şi urmărirea punerii în aplicare a 
recomandărilor rezultate din rapoartele de evaluare; 
 
2. Monitorizarea în sistem EDIS a rezultatelor implementării programului Phare 
componenta de Coeziune Economică şi Socială (CES), prin realizarea rapoartelor 
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de monitorizare, precum şi raportarea stadiului punerii în aplicare a 
recomandărilor rezultate din monitorizare şi din rapoartele de evaluare ale 
programelor. 
 
1.Obiectivele privind activitatea de evaluare pe parcursul perioadei de  
implementare a Programului Operaţional Regional 

 
a) Elaborarea Planului multianual de evaluare a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013 şi a Planului de evaluare pentru anul 2009  
Strategia de evaluare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 pe parcursul 
perioadei de programare este cuprinsă în Planul Multianual de Evaluare (PME) 
aprobat de Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional (POR) în 
cadrul reuniunii din data de 22 aprilie 2008. PME se concretizează prin Planuri 
Anuale de Evaluare (PAE) a POR, elaborate anual de direcţia Monitorizare şi Evaluare 
Programe din cadrul AM POR şi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare POR. 
Fiecare PAE detaliază evaluările prevăzute în PME pentru un anumit an, asigurând în 
acelaşi timp, corelarea cu planul de evaluare al Unităţii Centrale de Evaluare din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice-Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale. Planul de Evaluare pentru anul 2009 a fost aprobat de 
Comitetul de Monitorizare a POR în cadrul reuniunii din 27 octombrie 2008 şi 
prevede realizarea proiectului cu titlul „Evaluarea intermediară a POR pe 
perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009” având ca scop sprijinirea procesului de 
management prin analizarea problemelor care pot apărea în timpul implementării 
POR şi propunerea unor măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de gestionare şi 
implementare a programului. În acest context, evaluarea intermediară a POR este 
de natură strategică şi operaţională. 
 
b) Implementarea şi monitorizarea Planului Anual de Evaluare POR  
 În vederea contractării asistenţei tehnice necesare pentru realizarea studiului de 
Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Regional pentru perioada 
01.01.2007 – 30.06.2009, Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe a elaborat în 
cursul anului 2008 Specificaţiile Tehnice pentru achiziţia publică a serviciilor de 
consultanţă şi a contribuit la elaborarea Documentaţiei de Atribuire. Procedura de 
achiziţie publică a fost lansată în cursul lunii decembrie 2008 prin publicarea, în 
data de 16 decembrie 2008 în SEAP şi în data de 17 decembrie 2008 în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene a Documentaţiei de Atribuire. Termenul pentru 
depunerea de oferte a fost la data de 2 februarie 2009. 
 
Obiectivul general al proiectului de evaluare intermediară este de a contribui la 
implementarea cu succes a Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin 
evaluarea progresului şi a performanţelor înregistrate în gestionarea şi punerea în 
aplicare a acestuia, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 30 iunie 2009. 
 
Analizele rezultate în urma realizării evaluării intermediare a POR din cursul anului 
2009 vor fundamenta concluziile şi recomandările utile pentru AM POR, inclusiv 
eventuale propuneri pentru ajustări de natură tehnică şi financiară asupra 
programului, necesare realizării obiectivelor acestuia. Un capitol distinct al 
studiului de evaluare intermediară a Programului Operaţional Regional 2007-2013 va 
cuprinde informaţiile necesare raportării strategice pe care fiecare stat membru 
trebuie să o realizeze la sfârşitul anului 2009, conform prevederilor înscrise la art. 
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29 din Regulamentul (CE) nr. 1.083 din 11 iulie 2006, de stabilire a prevederilor 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European 
şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.  
 
c) Dezvoltarea capacităţii de evaluare a direcţiei şi elaborarea procedurilor 
specifice 
 În paralel cu activităţile direct legate de evaluarea POR, a fost acordată atenţie 
constantă construirii şi dezvoltării capacităţilor proprii de evaluare ale Autorităţii de 
Management pentru POR. Astfel, membrii Direcţiei de Monitorizare şi Evaluare 
Programe au participat la diferite sesiuni de pregătire profesională, conferinţe, 
seminarii, reuniuni şi ateliere de lucru în domeniul evaluării şi al formării 
expertizei naţionale în acest sector de activitate, preponderent al evaluării 
intervenţiilor finanţate din fonduri publice, respectiv al programelor finanţate 
prin instrumentele structurale. În acelaşi timp, doi membri ai direcţiei au 
participat ca membri permanenţi în Grupul de Lucru pentru Evaluare organizat de 
către Unitatea Centrală de Evaluare. 
 
În cursul anului 2008, Direcţia Monitorizare şi Evaluare Programe a desfăşurat de 
asemenea şi o serie de activităţi - suport pentru activităţile de evaluare propriu-
zise, cum ar fi acelea de elaborare a procedurii de evaluare a Programului 
Operaţional Regional, aprobată de conducerea AM POR şi va avea în vedere 
actualizarea acesteia în cursul anului 2009, ori de câte ori este cazul, în funcţie de 
experienţa practică dobândită pe parcursul realizării şi managementului procesului 
de evaluare. 
 
 2. Obiectivele privind monitorizarea în sistem EDIS a rezultatelor  
implementării programului Phare componenta de Coeziune Economică şi Socială 
(CES) 
 
În calitate de coordonator al componentei Phare CES, direcţia Monitorizare şi 
Evaluare Programe urmăreşte punerea în aplicare a programului derulat prin trei 
Agenţii de Implementare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii Şanselor (MMFES) şi Oficiul de Plăţi şi 
Contractare Phare (OPCP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  
 
În cursul anului 2008 s-au aflat în implementare programele Phare CES finanţate prin 
Memorandum-uri/Acorduri de finanţare corespunzătoare anilor 2003 până în 2006. 
Programele Phare CES vizează, în general, realizarea a trei principale obiective: 
reducerea disparităţilor regionale prin sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea 
economică şi socială, sprijinirea managementului şi implementării eficiente, în 
cadrul EDIS (Sistemul Extins de Implementare Descentralizată), a asistenţei Phare 
pentru coeziune economică şi socială şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a 
structurilor de management al Fondurilor Structurale. 
 
Priorităţile programului se axează pe: îmbunătăţirea infrastructurii regionale în 
sprijinul dezvoltării economice,  dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 
sectorului productiv prin sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii , protecţia 
mediului la nivel regional şi dezvoltarea capacităţii instituţionale necesare pentru a 
realiza managementul eficient al Fondurilor Structurale. 
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Relativ la aceste programe, obiectivele direcţiei în anul 2008 au fost următoarele: 
  
a) 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 
Au fost realizate şi înaintate spre aprobare, conform procedurii în vigoare, 
solicitările pentru modificarea documentelor de programare care au cuprins: 
elaborarea notei explicative prin analiză şi integrarea justificărilor primite de la 
autorităţile de implementare, efectuarea modificărilor în documentele de 
programare şi anexe.  
 
b) Monitorizarea şi evaluarea Programelor Phare CES 
MDRL 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. 
 
I.2.d. Direcţia Verificare Conformitate Programe şi Gestionare 
Nereguli 
 
 Obiectivele stabilite pentru anul 2008 
 
• Verificarea şi avizarea din punct de vedere procedural a documentelor de licitaţie 
pentru contractarea proiectelor finanţate în cadrul Programelor Phare Coeziune 
Economică şi Socială, respectiv Phare Cooperare Transfrontalieră 2006; 
• Verificarea şi avizarea din punct de vedere procedural a documentelor aferente 
proiectelor finanţate prin Programele Phare CES si Phare CBC 2003, 2004, 2005 şi 
2006 aflate în curs de implementare; 
• Creşterea calităţii documentelor elaborate în cadrul direcţiilor implicate în 
gestionarea Programelor Phare CES si Phare CBC şi reducerea ratei documentelor 
returnate pentru corecţii/respinse, prin informarea periodică a direcţiilor implicate 
privind motivele care au stat la baza returnării documentelor; 
• Monitorizarea ratei documentelor returnate/respinse prin întocmirea raportului 
lunar cu privire la documentele returnate de către DVCPGN, realizarea analizelor 
privind numărul documentelor returnate pentru corecţii/respinse, a motivelor care 
au stat la baza returnării/respingerii acestora;  
• Întocmirea şi avizarea rapoartelor trimestriale privind neregulile, asigurarea 
transmiterii acestora la termenele stabilite către Autoritatea de Certificare şi Plată 
şi actualizarea bazei de date aferente neregulilor identificate; 
• Actualizarea manualelor de proceduri interne conform legislaţiei în vigoare şi a 
recomandărilor EDIS, dar şi ca urmare a experienţei acumulate în urma aplicării 
procedurilor existente; 
• Elaborarea manualelor de management al neregulilor pentru  Programele de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-Serbia, pentru care MDRL 
este Autoritate de Management; 
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• Întărirea capacităţii direcţiei prin ocuparea posturilor vacante conform schemei 
organizatorice aprobate; 
• Continuarea procesului de pregătire profesională a personalului, pin asigurarea 
participării acestuia la programe de formare profesională şi cursuri organizate de 
diferite instituţii în domeniile de interes pentru activitatea DVCPGN. 
 
 Activităţi desfăşurate în anul 2008 
 
Având în vedere că activitatea direcţiei este de verificare procedurală, strâns legată 
de activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Implementare Programe Phare CES, 
precum şi a Direcţiei de Cooperare Transfrontalieră Phare, vom enumera 
documentele verificate în cadrul DVCPGN în cursul anului 2008. 
 
Lunar a fost monitorizată şi transmisă ACP rata documentelor returnate/respinse de 
DVCPGN prin întocmirea situaţiei privind numărul documentelor returnate/respinse 
şi a motivelor care au stat la baza respingerii documentelor; 
 
DVCPGN a elaborat şi actualizat manualul de Control ex-ante şi manualul de 
management al neregulilor în concordanta cu cerinţele şi recomandările din 
rapoartele misiunilor de audit EDIS; 
 
Elaborarea şi actualizarea manualului de management al neregulilor pentru AM POR; 
 
Elaborarea manualelor de management al neregulilor pentru  Programele de 
cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-Serbia, pentru care MDRL 
este Autoritate de Management; 
 
Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile identificate în implementarea 
Programelor Phare CES şi Phare Cooperare Transfrontalieră şi transmiterea acestora 
în termenele stabilite Autorităţii de Certificare şi Plată; 
 
Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile pentru AM POR; 
Întocmirea rapoartelor trimestriale privind neregulile pentru Programele de 
cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, România-Serbia;Au fost întocmite şi 
aprobate fisele de post, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; 
 
A fost realizată evaluarea profesionala a personalului DVCPGN; 
Personalul DVCPGN a participat la sesiuni de informare, cursuri de instruire şi 
pregătire profesională; 
 
Asigurarea unei legături permanente, raportare şi participare la întâlnirile 
organizate de Coordonatorul Naţional al Asistenţei (CNA) în ceea ce priveşte 
raportarea lunară a numărului de  documente respinse şi motivele care stau la baza 
respingerii acestora; 
 
Asigurarea unei legături permanente, raportare şi participare la întâlnirile 
organizate de Coordonatorul Naţional al Asistenţei (CNA) în ceea ce priveşte 
managementul neregulilor identificate în evaluarea, contractarea şi implementarea 
proiectelor. 
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 Rezultate obţinute în anul 2008 
 
În anul 2008, DVCP a asigurat verificarea şi avizarea a aproximativ 1100 documente 
de licitaţie pentru Programul Phare Coeziune Economica si Sociala, respectiv Phare 
Cooperare Transfrontalieră; 
 
În cadrul Direcţiei Verificare Conformitate Programe şi Gestionare Nereguli au fost 
elaborate următoarele rapoarte/analize: 
Pe parcursul anului 2008 au fost verificate 1078 documente de licitaţie, aferente 
Programelor Phare CES şi Phare Cooperare Transfrontalieră lansate sau în curs de 
implementare, astfel: 

 documentaţii de atribuire 
 2 documente -  Ghidul Solicitantului 
 3 documente - Corrigendum la Ghidul Solicitantului 
 5 documente - Corrigendum la documentaţia de atribuire 
 34 Comitete de evaluare 
 42 Rapoarte de Evaluare 
 96 Rapoarte ale procedurii de atribuire 
 2 anunţuri de anulare ale procedurii de atribuire 
 5 documente de modificare a formei de contract 
 188 contracte 
 1 acord de finanţare 
 44 anunţuri de atribuire 
 492 acte adiţionale la contracte 

 
 
I.3. Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi Program 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 
 
• Asigurarea la timp a fondurilor neramburasbile necesare efectuării plăţilor pe 
parcursul derulării proiectelor; 
• Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare; 
• Reducerea termenelor de efectuare a plăţilor contractelor; 
• Completarea cadrului legislativ privind gestionarea fondurilor structurale; 
• Definitivarea manualului de proceduri privind managementul financiar şi 
autorizare POR; 
• Definitivarea manualului de proceduri privind managementul financiar şi 
autorizare pentru Programul de cooperare România – Bulgaria; 
• Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu Autorităţile de Implementare, 
Organisme Intermediare şi beneficiari. 
 
 Activităţile realizate pentru implementarea financiară a PROGRAMELOR PHARE 
 
Asigurarea fondurilor externe nerambursabile de preaderare PHARE, prin elaborarea 
lunară a cererilor de fonduri şi a rapoartelor de progres. 
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Asigurarea surselor de co-finanţare de la bugetul de stat aferente programelor în 
derulare şi a surselor necesare pentru plata TVA-ului, prin elaborarea de 
suplimentări trimestriale ale bugetului MDRL şi deschideri de credite bugetare. 
 
Înregistrarea contractelor ⁄ addendum-urilor finanţate din fonduri PHARE în sistemul 
PERSEUS. 
 
Îmbunătăţirea sistemelor de colectare şi prelucrare a datelor necesare elaborării 
Rapoartelor de Progres şi a cererilor de fonduri către Autoritatea de Certificare şi 
Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
 
Elaborarea unor previziuni realiste pentru asigurarea suplimentării bugetului MDLPL 
cu sumele necesare cofinanţării de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din 
fonduri PHARE. 
 
Creare 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 şitransmiterea acestora 
la instituţiile bancare. 
 
În vederea asigurării transparenţei se actualizează lunar site-ul MDRL cu informaţii 
privind stadiul implementării financiare a programelor PHARE. 
 
Îmbunătăţirea sistemului de verificare şi comunicare cu Autorităţile de 
Implementare. 
 
Asigurarea unui sistem unitar de urmărire a recuperării debitelor şi completarea 
rapoartelor lunare privind stadiul recuperărilor. 
 
În anul 2008 s-au efectuat verificări financiare şi plăţi pentru 1409 contracte din 
care: 
• 628 contracte PHARE CES 
• 781 contracte PHARE CBC 
 
 Rezultate 
 
Obiectivele privind asigurarea fondurilor, reducerea termenelor de plată şi 
creşterea gradului de absorbţie au fost atinse cu rmătoarele rezultate: 
• Elaborarea şi transmiterea la autoritatea de Certificare şi Plată a 72 de Cereri de 
Fonduri în sumă totală de 281.688.306 euro şi a 146 Rapoarte de Progres 
aferente programelor PHARE CES şi CBC; 
• Suplimentarea bugetului MDRL de 63 de ori cu o valoare totală de 310.512.000 lei 
şi efectuarea a 114 deschideri de credite bugetare cu sumele aferente cofinanţării 
fondurilor PHARE în valoare de 270.915.400 lei; 
• Înregistrarea sistemului PERSEUS a 431 de contracte noi şi circa 500 de 
addendum-uri pentru contractile în implementare; 
• Întocmirea a 4100 de ordonanţări de plată şi a 4800 documente de plată; 
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• Creşterea numărului operaţiunilor înregistrate în contabilitate în anul 2008 cu un 
procent de 48% faţă de anul 2007; 
• Închiderea în anul 2008 a următoarelor programe: 

 PHARE Naţional 2001- 523 proiecte – cu un buget alocat de 89.780.000 euro şi 
un  grad de absorbţie a fondurilor Phare de 85,61%;  
 PHARE Naţional 2002 – 352 proiecte – cu un buget alocat de 101.014.000 euro 
şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 81,29%; 
 PHARE CBC România – Bulgaria 2003 – 43 proiecte – cu un buget alocat de 

8.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 93,79%; 
 PHARE CBC România – Ungaria 2003 – 28 proiecte – cu un buget alocat de 

3.000.000 euro şi un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 97,17%; 
 PHARE CBC EBI 2003 – 44 proiecte – cun un buget alocat de 6.560.000 euro şi 

un grad de absorbţie a fondurilor Phare de 93,35% 
• Derularea în anul 2008 a 1.409 contracte, sume total plătite – Phare: 

 Phare Naţional – 140.206.819,14 Euro 
 Phare CBC -          41.393.018,75 Euro 

 
Şi Cofinanţare de la bugetul de stat: 

 Phare Naţional – 172.201.612,86 Lei 
 Phare CBC -          47.845.855,30 Lei 

 
 Activităţile realizate pentru implementarea Programului Operaţional Regional 
 
• Elaborarea ⁄actualizarea manualelor de proceduri de lucru specifice DGAPP 
pentru: 

 Procedura de management financiar al asistenţei tehnice în cadrul POR; 
 Procedura de solicitare a fondurilor; 
 Procedura de executare a plăţilor în cadrul DGAPP; 
 Procedura contabilă; 
 Procedura de eşantionare pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor; 
 Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor pe baza documentelor 

justificative; 
 Procedura de verificare a achiziţiilor; 
 Procedura de verificare pe teren; 
 Procedura de autorizare a cheltuielilor; 
 Procedura de soluţionare a contestaţiilor; 
 Elaborarea⁄actualizarea de secţiuni 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 
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• Autorizarea la plată a cererilor de prefinanţare şi a cererilor intermediare ⁄ finale 
de rambursare depuse conform contractelor încheiate în baza HG nr. 1424⁄2007. 
• Autorizarea la plată a cererilor de prefinanţare a cererilor intermediare de 
rambursare depuse conform contractelor încheiate pe axa prioritară 6 asistenţă 
tehnică – domeniul major de intervenţie (D.M.I) 6.1 şi domeniul major de intervenţie 
6.2 când beneficiari sunt Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management. 
• Autorizarea la plată a cererilor de prefinanţare depuse conform contractelor 
încheiate pe axa prioritară 2 – domeniul major de intervenţie 2.1 – reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia 
⁄reabilitarea şoselelor de centură. 
• Avizarea Manualelor de proceduri interne ale Organismelor Intermediare POR din 
cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională. 
• Vizite la faţa locului pentru verificarea cererilor intermediare de rambursare 
depuse conform contractelor încheiate pe D.M.I. 6.1 şi D.M.I. 6.2 asistenţă tehnică 
când beneficiari sunt Organismele Intermediare. 
• Organizarea de consultări⁄întâlniri de lucru cu Organismele Intermediare privind 
secţiunile din manualul de proceduri referitoare la verificarea proiectelor; 
• Susţinere prezentări privind conţinutul şi modul de implementare financiară a 
POR, în cadrul unor sesiuni de instruire a beneficiarilor; 
• Comentarii şi puncte de vedere pe materialele şi documentele elaborate de către 
DG AM-POR; 
• Răspunsuri la adresele trimise de Organismele Intermediare, beneficaiari sau 
consultanţi; 
• Răspunsuri la multiplele solicitări ale ACIS, ACP, MEF; 
• DGAPP a avut în anul 2008 o contribuţie substanţială la elaborarea măsurilor de 
simplificare a fluxurilor fondurilor MEF şi MDRL, precum şi la elaborarea unei 
variante revizuite a Ordonanţei 29⁄2007. 
• Elaborarea ordinului privind relaţiile funcţionale în cadrul AM POR şi stabilirea sa. 

 
 Rezultate 
 
Obiectivele privind definitivarea manualelor au fost realizate, acestea fiind 
finalizate şi aprobate de Şeful AM POR: 
• Verificarea şi avizarea manualelor de proceduri de verificare a cheltuielilor ale 
Organismelor Intermediare POR; 
• Actualizarea manualelor de proceduri al DGAPP: Manualul de management 
financiar al asistenţei tehnice în cadrul POR, Manual de flux al fondurilor şi execuţia 
plăţilor, Manual de verificare şi autorizarea cheltuielilor; 
• Obiectivul privind completarea cadrului legislative privind gestionarea fondurilor 
structurale a fost realizat elaborându-se şi publicându-se toate;  
• Ordinele de cheltuieli eligibile pentru toate domeniile majore de intervenţie ale 
POR; 
• Instrucţiuni de completare a Manualelor Organismelor Intermediare; 
• Efectuarea unui număr de 12 vizite pe teren; 
• Participarea la 8 acţiuni de instruire a beneficiarilor; 
• Participarea la 6 sesiuni de lucru cu Organismele Intermediare; 
• Autorizarea la plată a unui număr de: 

 251 cereri depuse conform contractelor încheiate în baza HG nr. 1424⁄2007; 
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 37 cereri depuse conform contractelor încheiate pe D.M.I. 6.1 şi D.M.I. 6.2 
asistenţă tehnică când beneficiari sunt Organismele Intermediare şi 
Autoritatea de Management; 
 2 cereri de prefinanţare depuse conform contractelor încheiate pe D.M.I. 2.1 

reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-
inclusiv construcţia⁄reabilitarea şoselelor de centură 

•  Au fost elaborate 9 deschideri de credite bugetare în valoare de 31.935.000 lei; 
•  Întocmirea a 223 de ordonanţări de plată şu documentele de plată 
 
 Activităţile realizate pentru implemetarea financiară a Programelor de  
 Cooperare Teritorială Europeană 
 
Elaborarea şi aprobarea manualelor de proceduri de lucru specifice DGAPP pentru 
PCT România-Bulgaria: 
• Fluxul fondurilor FEDR şi cofinanţarea aferentă acestora; 
• Cereri de fonduri şi sistemul de conturi bancare al AM; 
• Executarea plăţilor; 
• Înregistrarea contabilă şi elaborarae planului de conturi pentru PCT România-
Bulgaria; 
• Eşantionarea pentru verifcarea eligibilităţii cheltuielilor; 
• Verifiacarea eligibilităţii cheltuielilor pe baza documentelor justifiactive; 
• Verificarea pe teren; 
• Autorizarea cheltuielilor eligibile. 
 
Definitivarea procedurii de alegere a unui operator economic pentru prestarea de 
servicii financiar-bancare, în vederea deschiderii unor conturi bancare, în 
conformitate cu obligaţiile asumate în derularea programelor de cooperare 
teritorială aprobate de către Comisia Europeană. 

 
 Rezultate 
 
• Efectuarea unui număr de 9 deschideri de credite pentru cofinanţarea Obiectivului 
3 în sumă de 2.990.128 lei. 
• Întocmirea a 7ordonanţări de plată şi a 7 dispoziţii de plată valutare externe. 
• Manualul de proceduri al DGAPP aferente PCT România-Bulgaria 2007-2013 a fost 
finalizat şi aprobat în data de 18 noiembrie 2008. 
• Ordine de cheltuieli eligibile pentru PCT România-Bulgaria 2007-2013 – axa 
prioritară de Asistenţă Tehnică (transmis spre publicare în Monitorul Oficial) şi 
ordinul de cheltuieli eligibile în cadrul Axelor Prioritare Accesibilitate, Mediu şi 
Dezvoltare Economică şi Socială pentru proiecte finanţate în cadrul primei licitaţii 
de proiecte (transmis pe circuitul de avizare inter-instituţională).  

 
 Alte activităţi realizate în anul 2008 de DGAPP 

 
În anul 2008 DGAPP a fost audiată astfel: 
• Pentru proiectele finanţate în cadrul programelor Phare CES şi CBC s-au derulat: 

 6 misiuni de audit de la Comisia Europeană 
 6 misiuni de audit de la Curtea de conturi⁄Autoritatea de Audit 
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 3 misiuni de audit ale Direcţiei Audit Intern din MDRL 
• Pentru POR, o misiune de audit derulată în 3 etape ale Autorităţii de Audit şi 2 
misiuni ale Direcţiei Audit Intern din MDRL. 
• În cadrul acestor misiuni de audit nu au fost constatate disfuncţionalităţi ale 
sistemului de management financiar al fondurilor, nu s-au identifiact riscuri 
majore⁄medii şi s-au concretizat doar cu recomandări ce privesc dezvoltarea unor 
proceduri care să conducă la întărirea sistemului de prevenire a riscurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Direcţii responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin 

MDRL în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale 
şi interregionale 

 
 
II.1. Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană 

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

 
 
 
II.1.a Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională 
 

 Activitatea DCTI pe anul 2008 
 
A fost finalizată activitatea de programare, fiind aprobate de către Comisia 
Europeană toate programele de cooperare teritorială europeană: 
• Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, finanţat din IPA 
(martie 2008); 
• Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova, finanţat din ENPI (iulie 
2008); 
• Programul Operaţional Comun de Cooperare „Marea Neagră 2007-2013”, finanţat 
din ENPI (noiembrie 2008);  
• Programul ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 finanţat din 
ENPI, (septembrie 2008). 
 
Restul programelor au fost aprobate pe parcursul anului 2007: 
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• Programul de Cooperare Interregională Interreg IV C, finanţat din FEDR 
(septembrie 2007); 
• Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, finanţat din FEDR 
(octombrie 2007); 
• Programul operaţional INTERACT 2007-2013, finanţat din FEDR (decembrie 2007); 
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, finanţat din 
FEDR (decembrie  2007);  
• Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, finanţat din FEDR 
(decembrie  2007); 
• Programul operaţional Sud-Estul Europei, finanţat din FEDR (decembrie  2007). 
 
A fost creat cadrul legal adecvat la nivel naţional: 
• A fost adoptată HG nr. 457/21.04.2008 prin care MDRL este desemnat să 
îndeplinească rolul de: 

 Autoritate de Management (AM) pentru Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia.  
 Autoritate Comună de Management (ACM) pentru Programul Operaţional 

Comun „Marea Negră” şi Programul Operaţional Comun România-Ucraina-
Moldova. 
 Autoritatea Naţională pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră 

România-Ungaria, Programul ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 
2007-2013 şi Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II. 
 Autoritate Naţională şi Punct Naţional de Contact pentru Programul 

operaţional sud estul Europei, Programul de Cooperare Interregională 
INTERREG IVC şi Programul Operaţional INTERACT 2007-2013. 

• A fost publicată HG nr. 1485/2007 prin care sunt stabilite structurile care vor 
îndeplini rolul de Secretariate Tehnice Comune şi Puncte de Informare: 

 În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi 
funcţionează Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; 
 În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara  

funcţioneză Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia; 
 În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava 

funcţionează Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-Moldova; 
 În cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
 Oradea funcţionează Punctul de Informare pentru Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria-România. 
• A fost modificată Ordonanţa 46/2007 „privind modul de alocare a fondurilor 
externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare 
Teritorială Europeană", prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 149/2008. La începutul anului 
2009, au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei.  
• A fost semnat Acordul Cadru de Implementare şi contractul de finanţare între 
BRCT Călăraşi şi Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Restul Acordurilor Cadru de 
Implementare şi contractelor de finanţare pentru programele pentru care DCTI 
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îndeplineşte rolul de AM/ACM au fost definitivate şi vor fi semnate în prima 
jumătate a anului 2009. 
• Au fost elaborate şi aprobate ordinele MDRL pentru numirea Şefului Autorităţii 
de Management / Autorităţii Comune de Management şi Autorităţilor Naţionale 
pentru gestionarea programelor de cooperare teritorială europeană. 
• Au fost elaborate şi aprobate Ordinul comun al MDRL şi MEF privind aprobarea 
cheltuielilor eligibile în cadrul Axei de Asistenţă Tehnică, precum şi Ordinul pentru 
aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Axelor Prioritare Accesibilitate, Mediu şi 
Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiectele finanţate în cadrul primului apel 
de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-
2013. Ordinele privind cheltuielile eligibile, aferente celorlalte programe, au fost 
elaborate şi urmează să fie aprobate în cursul anului 2009. 
• Au fost semnate Memorandum-urile de Înţelegere pentru Programul pentru 
Reţeaua de Dezvoltare Urbană URBACT II, Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-România, Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC şi Programul 
Operaţional INTERACT 2007-2013, restul Memorandum-urile de Înţelegere urmând a 
fi semnate în prima jumătate a anului 2009. 
• Au fost stabilite Comitetele Comune de Monitorizare pentru programele pentru 
care DCTI este Autoritate de Management / Autoritate Comună de Management, 
în cursul anului 2008 având loc primele întâlniri.  
• A fost demarată activitatea de dezvoltare a aplicaţiei MIS CTE în colaborare cu   
Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, instrument ce va asigura monitorizarea implementării 
programelor de cooperare teritorială europeană, pentru care România îndeplineşte 
rolul de AM/ACM. 
• A fost continuată activitatea de implementare, fiind lansate apeluri de proiecte 
pentru următoarele programe: 

 
• Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC 
Primul apel de proiecte a fost deschis între 21 septembrie 2007-15 ianuarie 2008. 
Dintre cele 41 de proiecte aprobate, în valoare de 91 milioane de euro, 18 sunt cu 
participare românească, având o valoare de 33 milioane de euro (locul 8 din 29 
de state partenere). Al doilea apel de proiecte a fost lansat în 27 octombrie 2008, 
termenul limită fiind 30 ianuarie 2009. În cadrul acestui apel au fost depuse 481 de 
proiecte. 
 
• Programul pentru Reţeaua de Dezvoltare Urbană URBACT II 
Primul apel de proiecte a fost lansat în 3 decembrie 2007, având termenul limită 15 
ianuarie 2008.  Dintre cele 33 de proiecte aprobate, în valoare de 20 milioane euro, 
20 sunt cu participare românească, având o valoare de aproximativ 10 milioane 
de euro (locul 4 din 29 de state partenere).  Al doilea apel de proiecte a fost 
lansat în data de 21 ianuarie 2009, cu termen limită 21 martie 2009 pentru crearea 
unui grup de lucru care să implementeze principiile Cartei de la Leipzig. 
 
• Programul Operaţional sud-estul Europei 
În perioada 5 mai-21 noiembrie 2008, a fost lansat primul apel de proiecte, în 
cadrul etapei a doua fiind aprobate 95 de proiecte, în valoare de 170 milioane 
euro, dintre care 70 sunt cu participare românească, în valoare de 136 milioane de 
euro. Selecţia finală va avea loc în luna martie 2009. 
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• Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
Primul apel de proiecte a fost deschis între 9 iulie-15 septembrie 2008, şi a vizat 
proiecte de tip soft. Din cele 51 de proiecte depuse, în valoare de 20 de milioane 
euro, 18 au fost aprobate, în valoare de 8 milioane euro. Al doilea apel de 
proiecte a fost lansat în data de 1 octombrie 2008, având ca termen limită 30 
aprilie 2010. Apelul vizează atât proiecte de tip soft, cât şi proiecte de investiţii, 
evaluarea urmând să aibă loc trimestrial.  
 
Totodată, în perioada 12 decembrie 2008-15 ianuarie 2009, a fost deschis un apel 
pentru proiecte strategice, în urma căruia a fost aprobat un proiect în valoare de 
6 milioane euro.  

 
• Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 
Pe parcursul anului 2008 au fost lansate două apeluri de proiecte: un apel pentru 
proiecte soft, deschis în perioada 15 octombrie 2008-30 ianuarie 2009, în cadrul 
căruia au fost depuse 196 de proiecte în valoare de 37 de milioane euro, şi un apel 
pentru proiecte de investiţii, lansat în data de 3 decembrie 2008, cu termen 
limită până în data de 16 februarie, pentru prima etapă.  
 
• Pentru restul programelor au fost definitivate ghidurile solicitantului, primele 
apeluri urmând să fie lansate în prima parte a anului 2009.  
 
Au fost desfăşurate activităţi de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari 
prin: 
• Organizarea unor sesiuni de instruire pentru potenţialii beneficiari, în cazul 
Programelor URBACT II, INTERREG IV C, România-Bulgaria, Sud Estul Europei, 
Ungaria-România 
• Organizarea conferinţelor de lansare pentru Programele România-Bulgaria, 
Ungaria-România şi România-Serbia 
• Organizarea unor întâlniri cu factorii de decizie de la nivel local în vederea 
identificării unor proiecte strategice, care să fie finanţate în cadrul Programelor 
România-Bulgaria şi România-Serbia.   
• Organizarea  campaniei „Ideea ta contează” pentru colectarea ideilor de proiecte 
în vedere definitivării Ghidului Aplicantului pentru programul România-Serbia. 
 
 
II.1.b. Direcţia Cooperare Transfrontalieră Phare 
 
 Obiectivele Direcţiei de Cooperare Transfrontalieră Phare pentru anul 2008 

 
I. Pregătirea, lansarea şi contractarea schemelor de granturi Phare CBC 2006 din 
cadrul celor cinci programe dedicate fiecărei graniţe ale României finanţate prin 
Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 semnat la 16 iulie 2007 
 

II. Implementarea, monitorizarea şi finalizarea contractelor de lucrări finanţate din 
cadrul Memorandumurilor de Finanţare Phare CBC 2001-2003 
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III. Implementarea şi monitorizarea contractelor de lucrări, asistenţă tehnică şi a 
contractelor de grant-uri finanţate prin Memorandumurile/Acordurile de Finanţare 
Phare CBC 2004-2005 şi 2006 şi prin programul INTERREG III B CADSES 

 

IV. Elaborarea de materiale de informare, pregătirea şi participarea în cadrul 
întâlnirilor lunare/trimestriale/semestriale cu Birourile Regionale pentru Cooperare 
Transfrontalieră, beneficiarii contractelor de grant, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, partenerii din cele cinci ţări inclusiv partenerii programului INTERREG III 
B CADSES 
 
Aceste obiective privind gestionarea şi implementarea fondurilor de pre-aderare, 
priorităţile şi măsurile finanţate din cadrul programelor Phare CBC 2001-2006, 
au fost orientate spre: 
• promovarea cooperării între regiunile, comunităţile şi autorităţile situate de o 
parte şi de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin 
implementarea unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor 
respective sub aspectul creşterii nivelului de trai şi al dezvoltării economice; 
• promovarea bunei vecinătăţi, a stabilităţii sociale şi progresului economic din 
regiunile de frontieră, prin finanţarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru 
regiunile şi comunităţile din aceste regiuni; 
• crearea capacităţii instituţionale necesare pentru administrarea, programarea şi 
implementarea eficientă a fondurilor structurale. 
 
 1. Pregătirea, lansarea şi contractarea schemelor de granturi Phare CBC  
2006 din cadrul celor cinci programe dedicate fiecărei graniţe ale României  
finanţate prin Acordul de Finanţare Phare CBC 2006 semnat la 16 iulie 2007 
 
Pentru programele de cooperare transfrontalieră prin Acordul de Finanţare Phare 
CBC 2006 semnat la data de 16 iulie 2007 au fost alocate României fonduri Phare în 
valoare de 35.996.000,00 euro, astfel: 
• pentru graniţa România-Bulgaria 8.000.000,00 euro 
• pentru graniţa România-Ungaria 5.000.000,00 euro 
• pentru graniţa România-Ucraina 7.000.000,00 euro 
• pentru graniţa România-Moldova 8.996.000,00 euro 
• pentru graniţa România-Serbia  7.000.000,00 euro 
 
În cadrul programului Phare CBC 2006 România-Bulgaria, au fost alocate 8M€ 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,533M€ pentru 
finanţarea de proiecte/granturi din cadrul următoarelor priorităţi: 
• Cooperarea în Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de Afaceri  
• Protecţia si Dezvoltarea Durabilă a Mediului  
• Acţiuni “People to People”  
• Asistenţa  Tehnică pentru programul Phare CBC România –Bulgaria  
 
În cadrul acestui program au fost contractate 47 proiecte de granturi şi un contract 
de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. Valoarea totală a acestora fiind de 7,280 M€ 
fonduri Phare şi 2,310 M€ co-finanţare naţională, realizându-se în urma procesului 
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de contractare o rată de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 91,43 %. 
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor 
încheiate în urma procesului de evaluare-contractare. Toate aceste proiecte se află 
în curs de implementare. 
 
În cadrul programului Phare CBC 2006 România-Ungaria, 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: 
• Dezvoltarea integrităţii spaţiale, fizice şi de infrastructură 
• Promovarea iniţiativelor de cooperare transfrontalieră 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici (People to people)   
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România –Ungaria 
 
S-au contractat 48 proiecte de grant şi un contract de servicii pentru Sub-
secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea, valoarea totală a acestora fiind de 4,997 M€  fonduri Phare 
şi 1,583 M€  co-finanţare naţională, realizându-se în urma procesului de contractare 
o rată de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,96 %. Diferenţa de 
valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor încheiate în urma 
procesului de evaluare-contractare. Toate aceste proiecte se află în curs de 
implementare. 
 
În cadrul programului Phare CBC 2006 România-Moldova, au fost alocate 8,996M€ 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,917M€ 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 România-Moldova 
 
S-au contractat 72 proiecte de granturi şi un contract de servicii pentru 
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Iaşi, valoarea totală a acestora fiind de 8,949 M€ fonduri Phare şi 
2,246 M€  co-finanţare naţională realizându-se în urma procesului de contractare o 
rată de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,48 %. Diferenţa de 
valoare între alocat şi contractat se datorează valorii contractelor încheiate în urma 
procesului de evaluare-contractare. Toate aceste proiecte se află în curs de 
implementare. În cadrul programului Phare CBC 2006 România-Ucraina, 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: 
• Promovarea dezvoltării economice locale şi a integrităţii spaţiale, fizice şi de 
infrastructură - Schema de granturi 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici - Schema de granturi 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-Ucraina 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 40 proiecte de granturi şi un contract 
de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Suceava, valoarea totală a acestora fiind de 6,731M€  
fonduri Phare şi 2,161M€ co-finanţare naţională realizându-se în urma procesului de 
contractare o rată de absorbţie a fondurilor de preaderare în procent de 96,17 %. 
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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 2006 România-Serbia, au fost alocate 7M€ 
fonduri Phare la care se adaugă o co-finanţare naţională totală de 2,250M€ 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 România-Serbia 
 
În cadrul acestui program s-au contractat 59 proiecte de granturi şi un contract de 
servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Timişoara, valoarea totală a acestora fiind de 6,984 M€  
fonduri Phare şi 2,246M€  co-finanţare naţională realizându-se în urma procesului de 
contractare o rată de absorţie a fondurilor de preaderare în procent de 99,78 %. 
Toate aceste proiecte se află în curs de implementare. 
 
De asemenea, pentru realizarea ratelor de absorţie menţionate în cadrul 
programelor Phare CBC 2006 România-Serbia, România-Bulgaria şi România-Moldova 
a fost necesară modificarea fişelor de proiect precum şi primirea aprobărilor pe 
aceste modificări, fără de care nu s-ar fi putut realiza contractarea.  
 
II. Implementarea, monitorizarea şi finalizarea contractelor de lucrări  
finanţate din cadrul Memorandumurilor de Finanţare Phare CBC 2001- 2003 
 
La începutul anului 2008 DCT Phare a demarat fundamentarea documentelor 
privind necesitatea extinderii perioadelor de implementare a proiectelor finanţate 
în cadrul Acordului de Finanaţre Phare CBC 2005 România-Ungaria şi 
Memorandumului de Finanţare Phare CBC 2004 România-Moldova, documente care 
au fost discutate cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi finalizate în 
martie 2008, respectiv în iulie 2008. În urma acestei solicitări, în data de 
29.10.2008 a fost primit acordul Comisiei Europene cu privire la extinderea 
perioadei de implementare conform solicitărilor pentru o serie de 
proiecte/granturi din cadrul programelor Phare CBC România - Ungaria 2005 şi 
România – Moldova 2004. 

 
De asemenea în anul 2008 s-au aflat în derulare, în perioada de garanţie, proiectele 
de investiţii în infrastructură din cadrul programelor finanţate prin 
Memorandumurile de Finanţare Phare CBC 2001-2003, semnate în perioada 
anterioară, după cum urmează: 
 
Programele de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 
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–rngar pentru conservarea 
biodiversivităţii  
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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; 
• achiziţii de echipamente de monitorizare şi de conservare a biodiversităţii 
 

Programele de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria  
• 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 iniţiativa graniţe externe 2003 şi programele de vecinătate cu 
Serbia, Uucraina şi Republica Moldova 
Îmbunătăţirea infrastructurii: reabilitarea Drumului Naţional 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. 
 

III. Implementarea şi monitorizarea contractelor de lucrări, asistenţă tehnică şi 
a contractelor de grant-uri finanţate prin Memorandumurile/Acordurile de 
Finanţare Phare CBC 2004-2005 şi 2006 şi prin programul 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: 
• Schema mare de granturi  
• Fondul comun al proiectelor Mici (contracte de grant)   
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• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC Romania –Ungaria 
 
Prin acest Memorandum de Finanţare s-au contractat 41 proiecte de grant şi un 
contract de servicii pentru Sub-secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, valoare totală a 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 2008, 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 România-Ungaria 
 
S-au contractat 48 proiecte de grant şi un contract de servicii pentru Sub-
secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Oradea, valoarea totală a acestora fiind de 4,975 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. Pentru toate aceste proiecte 
care s-au aflat în curs de implementare în anul 2008, DCT Phare a analizat şi a 
aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte 
intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare. 
 
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: 
• Îmbunătăţirea traficului la punctul de trecere a frontierei Turnu Măgurele – 
Nikopole prin reabilitarea drumului judeţean DJ 546 între km 4+000 – 40+000 
• Îmbunătăţirea infrastructurii de legatură 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€ co-finanţare naţională.  
 
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a 
licitaţiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare. Pentru 
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toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de implementare în anul 2008, 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-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  
• Acţiuni “People to People”  
• Asistenţa  Tehnică pentru programul Phare CBC România-Bulgaria  
 
În cadrul acestui program au fost contractate 67 proiecte de granturi şi un contract 
de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. Valoarea totală a acestora fiind de 7,978 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 %. 
Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de implementare în anul 2008, 
DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii 
secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare. 
 
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 şi Sociala - Schema de granturi 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici  - Schema de granturi   
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-Moldova 
 
În cadrul acestui Memorandum de Finanţare s-au contractat 48 proiecte de granturi 
şi un contract de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, valoarea totală a acestora fiind de 
4,995MEuro 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 2008, 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 România-Moldova 
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S-au contractat 63 proiecte de granturi şi un contract de servicii pentru 
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Iaşi, valoarea totală a acestora fiind de 6,782 M€ fonduri Phare şi 
1,695 M€ co-finanţare naţională. Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat în curs 
de implementare în anul 2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii 
legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat 
vizite în teren de monitorizare. 
 
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 Economică şi Socială - Schema de granturi 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici - Schema de granturi 
• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-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 2008, 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 România-Ucraina 
 
În cadrul acestui program au fost contractate 61 proiecte de granturi şi un contract 
de servicii pentru Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroul Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Suceava, valoarea totală a acestora fiind de 7,391M€  
fonduri Phare şi 2,381M€ co-finanţare naţională.  Pentru toate aceste proiecte care 
s-au aflat în curs de implementare în anul 2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat 
documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi 
a efectuat vizite în teren de monitorizare. 

 
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 Economică şi Socială - Schema de granturi 
• Fondul Comun al Proiectelor Mici - Schema de granturi 
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• Asistenţa Tehnică pentru programul Phare CBC România-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 2008, 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, 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 România-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. Pentru toate 
aceste proiecte care s-au aflat în curs de implementare în anul 2008, DCT Phare a 
analizat şi a aprobat documentaţii legate de addendum-uri, achiziţii secundare, 
rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în teren de monitorizare. 
 
Programul Interreg III B CADSES 
De asemenea, DCT Phare a avut ca obiectiv pentru anul 2008 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. Pentru toate aceste proiecte care s-au aflat în curs de 
implementare în anul 2008, DCT Phare a analizat şi a aprobat documentaţii legate 
de addendum-uri, achiziţii secundare, rapoarte intermediare şi a efectuat vizite în 
teren de monitorizare. 

 
IV. Elaborarea de materiale de informare, pregătirea şi participarea în cadrul 
întâlnirilor lunare/trimestriale/semestriale cu Birourile Regionale pentru 
Cooperare Transfrontalieră, beneficiarii contractelor de grant, Ministerul 
Economiei şi Finanţelor, partenerii din cele cinci ţări inclusiv partenerii 
programului INTERREG III B CADSES 
 

Pe parcursul anului 2008 DCT Phare a realizat numeroase materiale de informare, a 
participat la Comitetele Comune de Monitorizare (JMC), Comitetele Sectoriale de 
Monitorizare (SMSC), Comitetele Comune de Cooperare din cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră, precum şi la întâlniri cu Birourile Regionale pentru 
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Cooperare Transfrontalieră şi beneficiarii proiectelor de grant precum şi la vizitele 
de monitorizare aferente schemelor de granturi. 
 
Programele Phare de Cooperare Transfrontalieră - sinteza 2008 
 

Programele Phare CBC 2001-2003 – 7 programe 

Valoarea totală a alocării financiare 
  2001-2003  

44.956.000 Euro fonduri Phare 
 + co-finanţare a beneficiarilor în  
valoare de 17.103.00 Euro 
Programe: Phare CBC RO-BG  
2001-2003 – 3 Programe, Phare CBC  
RO-HU 2001-2003– 3 Programe,  
Phare CBC 2003 Iniţiativa Graniţe  
Externe – 1 Program 

 Rata medie de absorbţie a fondurilor la nivelul  
contractării a fost de 92% 
 Rata medie de absorbţie la 
nivelul implementării 96,23% 
 207 contracte de investiţii (bunuri & lucrări)  
şi servicii de asistenţă tehnică finalizate 

Programele Phare CBC 2004-2006 & Interreg IIIB Cadses – 16 programe 

Valoarea totală a alocării financiare 
2004-2006  

97.996.000 Euro fonduri Phare, 
 co-finanţare naţională de 31.348.000
Euro şi cofinanţare a beneficiarilo
12.820.000 Euro 

Programe: Phare CBC RO-BG  
 2004-2006 - 3 Programe, Phare CBC  
 RO-HU 2004-2006 - 3 Programe,  
 Phare CBC RO-SE 2004-2006 - 3  
 Programe,  Phare CBC RO-UA  
 2004-2006 - 3 Programe, Phare CBC  
 RO-MD 2004-2006 - 3 Programe, 
  Interreg IIIB Cadses – 1 Program 

 Rata medie de absorbţie a fondurilor  
 la nivelul contractării la nivelul tuturor  
programelor a fost de 95,5% 
 Rata medie de absorbţie la nivelul implementării  
tuturor programelor 57,5% având în vedere că o 
parte din proiecte se află încă fază de  
implementare (la data de 31.12.2008). 
 767 de contracte dezvoltate în majoritate 
 în cadrul unor scheme de granturi, asistenţă 
tehnică şi, în mod excepţional, proiecte de 
infrastructură pe frontiera România-Bulgaria  
 în cadrul programului Phare CBC 2004 

Nr. de contracte pe frontiera  
exlusiv cele reziliate) 

• 146 - Ro-Bg 2004, 2005, 2006  
• 138 - Ro-Hu 2004, 2005, 2006 
• 1 145 - Ro-Se 2004, 2005, 2006 
• 147 - Ro-Ucr 2004, 2005, 2006 
• 179 - Ro-Md 2004, 2005, 2006 

    •      12 - Interreg IIIB Cadses 
Nr. proiecte finalizate - 396  
contracte (perioada de  
implementare a acestor proiecte s-a  

• 66 - Ro-Bg 2004, 2005 
• 86 - Ro-Hu 2004, 2005 
• 70 - Ro-Se 2004, 2005 
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încheiat la 30.11.2008, urmând ca  
într-un interval de 6 luni  
respectiv, 31.05.2009, sa fie  
depuse şi analizate rapoartele  
finale şi efectuate plăţile finale). 

• 87 - Ro-Ucr 2004, 2005 
• 75 - Ro-Md 2004, 2005 

      •    12 - Interreg IIIB Cadses 

Nr. de proiecte rămase în execuţie 
– 371 contracte (proiecte a  

căror implementare se desfăşoară în 
 cursul anului 2009 cu termen de  
finalizare 30.11.2009, urmând ca  
într-un interval de 6 luni  
respectiv, 31.05.2010, să fie  
depuse şi analizate rapoartele  
finale şi efectuate plăţile finale). 

• 80 - Ro-Bg 2005, 2006  
• 52 - Ro-Hu 2005, 2006 
• 75 - Ro-Se 2005, 2006 
• 60 - Ro-Ucr 2005, 2006 
• 104 - Ro-Md 2005, 2006 

     •   0 - Interreg IIIB Cadses 
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III. LUCRĂRI PUBLICE, LOCUINŢE ŞI CONSTRUCŢII 
 
Direcţiile responsabile cu realizarea atribuţiilor care revin MDRL în 
domeniul lucrărilor publice, locuinţelor şi construcţiilor: 
 
III.1. Direcţia Generală Lucrări Publice 
III.2. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe şi Reabilitare Termică 
III.3. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe 
III.4. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii 
 
 
III.1. Direcţia Generală Lucrări Publice 
 
 Rezultate obţinute de Direcţia Generală Lucrări Publice în activitatea depusă 
 în anul 2008 
 
Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 
Programul privind Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate, aprobat prin H.G. nr. 577/1997, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi-a propus realizarea de lucrări de infrastructură rutieră 
pe: sectoarele de drumuri 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 2008 
 
•  finanţarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie (lucrări în 
continuare); 
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•  promovarea obiectivelor de investiţii noi (lucrări noi) 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 
 
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: 144.034 mii lei 
Credit extern: 3.470 mii lei (în conformitate cu H.G. nr 1853/2006) 
T.V.A. aferent credit: 659 mii lei 
Total Program: 148.163 mii lei 
 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
Realizarea de cca 225 km drumuri de interes local clasate executate şi/sau 
viabilizate. 
 
Programul alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. nr. 577/1997 cu 
modificările ulterioare 
 
Programul de alimentare cu apă la sate, aprobat conform H.G. nr. 577/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi-a propus introducerea sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă în 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 2008 
 
Finanţarea  unui număr de sisteme de alimentare cu apă pentru  873 de sate din 
care: 
• finanţarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie (lucrări în 
continuare) în 495 sate 
• promovarea obiectivelor de investiţii noi (lucrări noi) în 378 sate; 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 
 
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: 87.914 mii lei 
Credit extern: 4.050 mii lei (în conformitate cu H.G. nr 1853/2006) 
T.V.A. aferent credit: 769 mii lei 
Total Program : 92.733 mii lei 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
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În anul 2008 au fost recepţionate şi puse în funcţiune sisteme centralizate de 
alimentare cu apă în 117 sate din cele 873 sate finanţate. 
 
Programul Guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin H.G. 
nr.687/1997 cu modificările ulterioare 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
Finalizarea sistemelor de alimentare cu apă pentru 59 localităţi, aflate în diferite 
stadii de execuţie şi cu termen de punere în funcţiune în anul 2008 şi continuarea 
execuţiei sistemelor de alimentare cu apă pentru încă 34 localităţi, cu termen de 
punere în funcţiune în anul 2009. 
Supravegherea obiectivelor şi sistemelor de alimentare cu apă aflate în probe 
tehnologice şi în perioada de garanţie pentru 368 de localităţi. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 
 
În anul 2008 pentru Programul Guvernamental a fost alocată suma de 116.100 mii lei 
de la bugetul statului (din care 100.100 mii lei pentru execuţia de lucrări şi 16.000 
mii lei pentru TVA). 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
În anul 2008 au fost finalizate şi puse în funcţiune sisteme de alimentare cu apă 
pentru 59 de localităţi şi au fost recepţionate final sisteme de alimentare cu apă 
pentru 89 localităţi.  
 
Programul construcţie săli de sport – aprobat prin HG nr. 818/2003 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
Monitorizarea derulării programului, în vederea realizării următoarelor obiective: 
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi care 
aveau termen de punere în funcţiune anul 2008. 
• promovarea unui număr de aproximativ 100 săli noi de sport. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 
 
În ceea ce priveşte finalizarea unor obiective începute, au fost întreprinse 
demersurile  în vederea asigurării surselor de finanţare după cum urmează: 
Alocaţii bugetare: 156.313 mii lei 
Credit extern: 1.380 mii lei 
Surse extrabugetare: 32.140 mii lei 
Total Alocaţii: 189.833 mii lei 
 
Pentru promovarea obiectivelor noi au fost asigurate surse de finanţare după cum 
urmează: 
Alocaţii bugetare: 158.709 mii lei 
Credit extern: 1.000 mii lei 
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Surse extrabugetare : 20.000 mii lei 
Total Alocaţii : 179.709 mii lei 
TOTAL ALOCAŢII PROGRAM = 369.542 mii lei 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
Au fost recepţionate un număr de 96 săli de sport şi au fost promovate un număr de 
169 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 2008 
 
Monitorizarea derulării programului, în vederea realizării următoarelor obiective: 
• finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi care 
aveau termen de punere în funcţiune anul 2008. 
• promovarea lucrărilor la un număr de aproximativ 30 săli de sport 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 
 
În ceea ce priveşte finalizarea unor obiective, au fost întreprinse demersurile în 
vederea asigurării surselor de finanţare din  alocaţii bugetare in valoare de 6.000 mii 
lei.  

 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
În anul 2008 au fost recepţionate un număr de 7 săli de sport şi  au fost promovate 
lucrări la un număr de 14 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 pentru 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: 
• Bazin olimpic cu 10 culoare, care vor include si un bazin didactic-pentru 
antrenamente. 
• Bazin pentru polo, care vor include si un bazin didactic-pentru antrenament 
• Bazin didactic şcolar. 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 2008 
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• finalizarea proiectării pentru cele trei tipuri de bazine – proiectele pilot 
• organizarea procedurilor de licitaţie şi începerea execuţiei 
 
Finanţarea obiectivelor: 
 În anul 2008 a fost alocată suma de 2.109 mii lei de la bugetul de stat. 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
În anul 2008 au fost întocmite proiectele tehnice pentru cele trei tipuri-pilot de 
bazine.S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 16 bazine, 
din care 3 bazine olimpice, 4 bazine pentru polo şi 16 bazine didactice şcolare. 
A fost aprobată lista sinteză care conţine un număr de 290 de obiective. 
 
Programul prioritar naţional pentru construcţia de aşezăminte culturale 
 
Programul a început în 2007 şi urmăreşte punerea în funcţiune a unor aşezăminte 
culturale ce vor asigura desfăşurarea activităţilor culturale din mediul rural şi mic 
urban. În cadrul programului vor fi construite 3 tipuri de cămine culturale: 
• pentru localităţile cu o populaţie de până la 3000 de locuitori se vor construi 
cămine culturale TIP 1, cu o suprafaţă construită de 550 mp; 
• pentru localităţile cu o populaţie cuprinsă între 3000-5000 de locuitori se vor 
construi cămine culturale TIP 2 cu o suprafaţă construită de 750 mp; 
• pentru localităţile din mediul mic urban cu o populaţie de peste 5.000 de locuitori 
se vor construi cămine culturale TIP 3 cu o suprafaţă construită de 1300mp. 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 2008 
 
• elaborarea temei de proiectare în vederea organizării concursului de soluţii pentru 
cele trei tipuri de cămine. 
• finalizarea etapei de verificare de către comisia pentru evaluarea şi selecţia 
proiectelor înfiinţată la Ministerul Culturii şi Cultelor a cererilor depuse în cadrul 
programului. 
 
Asigurarea surselor de finanţare: 
• Sursa de finanţare este de la bugetul de stat . 
• În anul 2008 pentru acest program nu au fost cheltuite sume de la bugetul de stat. 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
• S-a finalizat analiza celor 478 de cereri depuse, fiind declarate eligibile un nr. de 
474. 
• S-a organizat concursul pentru alegerea celor trei tipuri de aşezăminte culturale 
• S-a organizat procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 
servicii privind întocmirea Studiilor de Fezabilitate aferente celor trei tipuri de 
cămine.  
 
Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban- Program nou 
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Programul a fost lansat în anul 2008 şi se află în desfăşurare. Scopul programului 
este acela de întărire a rolului aşezămintelor culturale în creşterea calităţii vieţii în 
zonele rurale şi diversificarea economiei rurale precum şi la conservarea 
patrimoniului natural, cultural şi arhitectural. 
 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
În perioada 19.08.2008-17.09.2008 a avut loc sesiunea de depunere a documentelor 
necesare evaluării şi selecţiei proiectelor depuse în cadrul acestui program. Au fost 
depuse 107 cereri din care au fost selecţionate 88 cereri. 
 
Au fost elaborate Instrucţiunile pentru derularea obiectivului reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul 
mic urban. 
 
Programul patinoare artificiale - Program nou 
 
Normele metodologice pentru derularea Programului „ Patinoare artificiale” au fost 
aprobate prin Ordinul comun M.D.R.L./M.I.R.A./M.E.F. nr. 1.553/04.12.2008-
671/05.12.2008-3.560/04.12.2008. 
 
Activitatea Secretariatului Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor 
de dezvoltare a infrastructurii rurale conform OG nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. 
 
1. Programul infrastructură rurală OG 7 - Poduri, podeţe, alimentare cu apă, 
canalizare, platforme deşeuri 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 2008 
 
Monitorizarea derulării Programului, în vederea prezentării unui document de 
analiză, pe baza căruia Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, să poată lua decizii pentru acordarea fondurilor necesare 
execuţiei celor 1121 de proiecte. 

 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 
 
1. Monitorizarea derulării Programului privind stadiul execuţiei şi al cheltuirii 
fondurilor alocate pe baza raportărilor trimestriale primite de la 1121 beneficiari ai 
programului, în conformitate cu normele metodologice, care a constituit baza 
alocaţiilor financiare. 
2. Elaborarea raspunsurilor la interpelarile primite, referitor la O.G. nr. 7/2006 şi la 
întrebările beneficiarilor, asigurând consultanţă pentru întocmirea documentelor. 

 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
Realizarea în termenele stabilite sau solicitate, a obiectivelor Programului, 
finalizată cu emiterea a trei Hotărâri de Guvern de alocare a fondurilor pentru 
execuţia lucrărilor. 
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2. Programul baze sportive 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 2008 
 
1. Verificarea proiectelor de baze sportive, depuse de solicitanţi, în vederea 
selecţiei proiectelor ce vor fi finanţate, de către Comisia privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor; 
2. Monitorizarea derulării Programului. 
 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 
 
Au fost analizate 1056 de proiecte pentru care s-au intocmit rapoarte de verificare 
pe baza cărora au primit finanţare 500 de beneficiari pentru execuţia lucrărilor. 
 
S-a participat la întocmirea normelor metodolgice, a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei şi a ghidului de eligibilitate, precum şi la toate variantele de 
modificare a acestora – aprobate prin H.G. în luna aprilie 2008. 

 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
Realizarea în termenele stabilite a Rapoartelor de veficare a proiectelor, finalizată 
cu emiterea Hotărârii de Guvern de aprobare a finanţării pentru 500 obiective de 
baze sportive.  
 
Secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 
Naţional şi Locuinţe 
 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 
 
Au fost organizate un număr de 17 şedinţe în cadrul cărora au fost analizate şi 
prezentate spre avizare 214 documentaţii tehnico-economice, la stadiul studiu de 
fezabilitate pentru lucrări publice promovate de ordonatorii principali de credite din 
administraţia publică centrală sau locală în competenţa de aprobare a Guvernului. 
 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
Au fost avizate 207 documentaţii tehnico-economice. 
 
Secretariatul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei 
 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 
 
Au fost organizate un număr de 18 şedinţe în cadrul cărora au fost analizate şi 
prezentate spre avizare 254 documentaţii tehnico-economice pentru obiective de 
investiţii şi /sau proiecte tehnice din domeniul de activitate al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, documentaţii pentru organizarea de achiziţii 
publice în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei este autoritate 
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contractantă, studii de oportunitate, schimbări de destinaţie, scoatere din funcţiune 
şi alte documentaţii legate de bunurile din domeniul public al statului aferente 
MDRL. 

 
 Rezultate semnificative obţinute în anul 2008 
 
Au fost avizate 243 documentaţii tehnico-economice. 
 
 
III.2. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe şi Reabilitare Termică 

 
Acţiunile legislative în anul 2008 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 2008 
 
Proiectele de legi propuse pentru Programul legislativ al Guvernului pentru anul 
2008: 
Proiectul pachet de legi privind Legislaţia locuinţei cuprinzând următoarele: 
• Proiectul de Lege a locuinţei; 
• Proiectul de Lege a închirierii locuinţelor; 
• Proiectul de Lege a condominiilor; 
• Proiectul de Lege privind Parteneriatul Public Privat în domeniul locuinţelor 
• Proiectul de Lege a administrării şi întreţinerii clădirilor de locuit; 
• Proiectul de Lege a subvenţionării locuinţelor. 
Proiectul de Lege privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite 
din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat. 
 
Pachetul de legi privind Legislaţia locuinţei a fost retras de pe circuitul de avizare, 
pentru raţionamente de tehnică legislativă urmând să fie promovat prin proiecte de 
legi singulare de către autorităţile administraţiei publice centrale, potrivit 
atribuţiilor acestora, pe domenii de reglementare avute în vedere în fiecare din 
respectivele proiecte. 
 
Proiectul de Lege a locuinţei reglementând domeniile de activitate în care are 
atribuţii ministerul nostru va fi promovat în continuare de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, forma deja elaborată a acestui proiect urmând a fi revizuită 
în ideea că nu mai este interdependentă direct cu celelalte proiecte de acte 
normative din pachetul de legi mai sus amintit. 
S-a încercat ca Proiectul de Lege privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 
destinaţie constituite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice 
sau bugetare de stat – prin care se înlocuieşte actuala Lege nr. 85/1992, cu 
modificările ulterioare, să fie elaborat şi promovat în completarea pachetului  de 
legi  privind Legislaţia locuinţei. 
 
Proiectul de Lege menţionat mai sus va fi elaborat şi promovat în cursul anului 2009, 
independent faţă de celelalte proiecte de acte normative din pachetul de legi mai 
sus amintit. 
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 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii obiectivelor 
 

În anul 2008, au fost iniţiate în cadrul direcţiei noastre şi au fost adoptate 72 acte 
legislativ-normative care vizează reglementarea domeniului construcţiilor de 
locuinţe, din care: 

I. 3 acte la nivel de ordonanţă, din care 2 de urgenţă; 
II. 24 Hotărâri ale Guvernului; 
III. 45 Ordine din care 2 Ordine comune cu Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 

 
I. Cu privire la cele 3 Ordonanţe adoptate precizăm următoarele:  
• una se referă modificarea anexei la O.U.G. nr. 117/1999 privind salarizarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 
• cealaltă se referă la modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 
republicată şi a O.U.G nr. 74/2007 pentru asigurarea fondului de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari, în sensul ca accesul la o locuinţă socială, în vederea 
închirierii, să îl poată avea familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe 
persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar 
pe total economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin 
statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care 
se  repartizează locuinţa. Deasemenea, în cazul familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, în vederea 
asigurării de locuinţe numai persoanelor îndreptăţite, a fost necesar să se prevadă 
ca toate condiţiile cerute solicitantului de locuinţă să fie aplicabile şi pentru ceilalţi 
membri ai familiei, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta. 
 
• a treia ordonanţă prevede unele măsuri pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional şi anume: 
Îmbunătăţirea mecanismelor de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru 
locuinţe reglementat prin O.U.G nr. 99/2006; 
Majorarea subvenţiei de la bugetul de stat de 20% din cheltuielile pentru construcţia 
unei locuinţe proprietate personală, dar nu mai mult de echivalentul a 10.000 de 
Euro, ce se acordă în baza “Programului naţional privind sprijinirea construcţiei de 
locuinţe proprietate personală”, aprobat prin O.U.G nr. 51/2006, la 30%, dar nu mai 
mult de 15.000 Euro;  
Modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, astfel încât să fie permisă ipotecarea locuinţei pentru tineri care se 
cumpără, pentru garantarea unor credite bancare.  

 
II. Cele 24 Hotărâri ale Guvernului privesc următoarele reglementări: 
• 5 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 modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.152/1998;  
• 1 se referă la modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 114/1996; 
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• 3 se referă la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel 
naţional:  

 programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”; 
 reabilitarea unor blocuri de locuinţe amplasate în localităţi din zone 

defavorizate, pentru anul 2008. 
 13 se referă la programul de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor 

locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008, precum 
şi la finanţarea acestor acţiuni. 

 
III. Prin cele 45 de Ordine, se reglementează: 
• 43 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: 

 un ordin are în vedere 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; 
 un ordin prin care se aprobă Procedura de inventariere a caselor de locuit  

afectate de calamităţile naturale.  
 
Rezultate semnificative obţinute 

 
Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi 
necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă decentă 
şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire s-a 
considerat necesar ca ,în primă fază, să se iniţieze un Programul-pilot „Locuinţe 
sociale pentru comunităţile de romi”, aprobat ptin Hotărârea Guvernului nr. 
1237/2008. 
 
Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o 
componentă experimentală a Programului de incluziune socială în România şi are în 
vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 
regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu 
Agenţia Naţională pentru Rromi. 
 
Numărul insuficient de locuinţe, ocuparea inadecvată a fondului construit, dar mai 
ales insuficienţa resurselor financiare ale solicitanţilor de locuinţe care decurge din 
criza manifestată în acest domeniu în ţara noastră, a condus la necesitatea unor 
orientări noi care să vină în sprijinul şi în susţinerea programelor de dezvoltare a 
construcţiei de locuinţe la nivel naţional. Pe de altă parte, în condiţiile crizei 
internaţionale actuale, susţinerea creşterii economice, se poate realiza şi pe calea 
susţinerii stimulării cererii solvabile a persoanelor care au nevoie de achiziţionarea 
unei locuinţe. Căile prin care se poate realiza o astfel de stimulare a cererii se 
prevăd a fi reglementate prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 
privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de 
locuinţe la nivel naţional 
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Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii 
nr.114/1996 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
• Finanţarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru obiectivele de locuinţe sociale 
cuprinse în program şi aflate în diferite stadii de execuţie; 
• Finalizarea obiectivelor cu termen de punere în funcţiune în anul 2008. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii obiectivelor 
 
• Pentru obiectivele aflate în execuţie - urmărirea şi monitorizarea realizării 
lucrărilor de construcţii montaj pentru realizarea unui ritm susţinut de execuţie, 
corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat, inclusiv controale periodice în 
teren efectuate de către conducerea direcţiei;  
• Pentru obiectivele aflate în faza de promovare - urmărirea promovării investiţiilor 
de către consiliile locale, în vederea încheierii de către acestea a contractelor de 
lucrări cu antreprenorii generali şi începerii execuţiei; 
• Urmărirea finalizării obiectivelor aflate în faza de finisaj; 
• Urmărirea punerii în funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, conform cu 
contractele de lucrări încheiate de acestea cu antreprenorii generali şi a programul 
anual aprobat de minister; 
• Asigurarea de la bugetul de stat, în completarea fondurilor alocate din bugetele 
locale, a sumelor necesare finanţării execuţiei obiectivelor de locuinţe sociale 
incluse în program – fondurile alocate iniţial de la bugetul de stat au fost de 18.000 
mii lei, acestea majorându-se, până la finele anului la valoarea de 19.695 mii lei.  
 
 Rezultate semnificative obţinute 

 
În anul 2008, în program au fost cuprinse 2.531 de locuinţe din care s-au finanţat 
1.062, fiind puse în funcţiune 58.  

 
Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
Continuarea programului început în anul 2007 în vederea asigurării, la nivel local, a 
unui fond de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, în acele unităţi 
administrativ teritoriale unde s-au înregistrat astfel de cereri. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii obiectivelor 
 
• Elaborarea, aprobarea şi derularea programului de finanţare a construcţiilor de 
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi pentru anul 2008; 
• Urmărirea promovării investiţiilor de către consiliile locale în vederea încheierii de 
către acestea a contractelor de execuţie cu antreprenorii generali, pentru 
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obiectivele de investiţii incluse în program în anul 2007 şi aflate în faza de 
promovare; 
• Urmărirea şi monitorizarea realizării lucrărilor de construcţii montaj pentru 
realizarea unui ritm susţinut de execuţie, corelat cu fondurile alocate de la bugetul 
de stat, inclusiv controale periodice în teren efectuate de către conducerea 
direcţiei pentru obiectivele la care au fost începute lucrările de execuţie în anul 
2007; 
• Includerea în programul pe anul 2008 a obiectivelor noi solicitate la finanţare de 
către consiliile locale; 
• Urmărirea finalizării obiectivelor aflate în faza de finisaj; 
• Urmărirea punerii în funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, în 
conformitate cu contractele de lucrări încheiate de acestea cu antreprenorii 
generali şi a programul anual aprobat de minister; 
• Asigurarea de la bugetul de stat, în completarea fondurilor alocate din bugetele 
locale, a sumelor necesare finanţării execuţiei obiectivelor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi incluse în program – fondurile alocate iniţial de la 
bugetul de stat au fost de 20.000 mii lei, acestea majorându-se, până la finele 
anului la valoarea de 65.741 mii lei.  
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
În anul 2008, în program au fost cuprinse 4.030 de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi din care s-au finanţat 2.157, fiind puse în funcţiune 537.  
 
Programul construcţiilor de locuinţe conform O.G. nr. 19/1994 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
  
Finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi care aveau 
termene de punere în funcţiune în anul 2008. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 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 de minister; 
• Asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare finanţării execuţiei 
obiectivelor de locuinţe – fondurile alocate iniţial de la bugetul de stat au fost de 
3.500 mii lei, acestea majorându-se, până la finele anului la valoarea de 8.500 mii 
lei. 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
În anul 2008 s-au finalizat 81de locuinţe din cele 281 finanţate. 

 
Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe în localităţi din zone 
defavorizate – conform OUG nr. 125/2004 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
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Continuarea derulării programului în anul 2008, program aprobat anual prin hotărâre 
a Guvernului.  
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii obiectivelor 
 
• Iniţierea, elaborarea şi promovarea H.G. nr. 409/2008 prin care s-a aprobat 
programul anual; 
Din cele 13 obiective de investiţii cuprinse în programul anual, în anul 2008: 

 au început lucrările de execuţie pentru 4 obiective, fiind finalizate pentru 2 
dintre acestea, care au fost puse în funcţiune;  
 s-au avizat studiile de fezabilitate şi s-au elaborat proiectele tehnice pentru 4 

obiective; 
 s-au derulat şi încheiat achiziţiile de lucrări pentru alte 2 obiective; 
 obiective se află în faza de studiu de fezablitate. 

 
 Rezultate semnificative obţinute 

 
Au fost finalizate lucrările de execuţie pentru 2 obiective care au fost puse în 
funcţiune în anul 2008 şi au început lucrările pentru alte 2 obiective. 
A continuat promovarea investiţiilor pentru 9 obiective.  
 
Programul de acordare a primelor de stat, conform O.U.G. 99/2006 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 

 
Acordarea primelor de stat pentru contractele de economisire creditare încheiate în 
anul 2007.   
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii obiectivelor 

 
Asigurarea fondurilor de la bugetul de stat necesare asigurării plăţilor primelor de 
stat. 
Alocaţii bugetare:  11.586 mii lei 
 
 Rezultate semnificative obţinute 

 
În anul 2008 s-au acordat prime de stat pentru anul 2007 unui număr de 72.606 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.   
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 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 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:  1.400 mii lei 
 
  Rezultate semnificative obţinute 

 
Până la finele anului 2008 s-au acordat 41 de subvenţii în toate judeţele tării şi în 
Municipiul Bucureşti. 
 
 
III.3. Direcţia Generală Construcţii Locuinţe 
 
I. LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 
 
Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, are în 
vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit 
accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp asigurându-se şi o stabilitate 
a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se realizează pe terenuri transmise în 
folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale. Pentru aceste suprafeţe de teren, 
autorităţile publice locale trebuie să asigure lucrările tehnico-edilitare în condiţiile 
legii. 
 
Conform datelor furnizate de către autorităţile publice locale au fost inventariate la 
nivelul întregii ţări un număr de peste 100.000 cereri din partea tinerilor. În baza de 
date a ANL sunt înregistrate propuneri ale autorităţilor publice locale pentru circa 
45.000 apartamente. 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
• Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii în continuare, aflate în diferite 
stadii de execuţie; 
• Demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi; 
• Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate; 
• Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie. 
 
  Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii acestor 
obiective 
 

– mil lei – 

 Surse de finanţare 
 Program 2008 
 cf. legii nr.  
  388/2007) 

 Program 
2008 rectificat 

 din care  
 consumat la  
 31.12.2008 

 TOTAL program, 
 din care: 

  242,40   335,85    335,75 

 buget de stat     95,00      95,00       94,96 
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 credite externe    112,40 1  167,13 1    167,07 
 venituri proprii      35,00 7    73,72 7      73,72 

 
 Nr. ap. 

in execuţie  
 la         
 01.01.2008 

Nr. ap. în  
execuţie 
 
 la 31.12.2008 

 Program PIF  
2008 

 Program PIF 
2008 rectificat  din care  

recepţionat la  
 
31.12.2008 

  5.079    7.079   3.000    2.600    2.166 
 

 În perioada 01.01 – 31.12.2008 au fost promovate, spre aprobare în CTE-MDLPL, 141 
amplasamente (obiective de investiţii noi şi ajustări ale valorilor de investiţii), din 
care pentru 30 amplasamente s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de 
Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. 
 
Prin programul iniţial de licitaţii, în forma propusă la 01.01.2008, erau cuprinse 
1.957 u.l., atât pentru proiectare, cât şi pentru execuţie.  
 
În perioada 01.01 – 31.12.2008 au fost adjudecate 60 licitaţii lucrări de execuţie, 
reprezentând 2.522 u.l. La 31.12.2008 erau în curs de analiză 10 licitaţii – 384 u.l. 
 
Totodată, au fost organizate 63 proceduri de achiziţie publică servicii de proiectare, 
din care 62 au fost adjudecate, pentru un număr de 2.685 ap. La 31.12.2008 erau în 
curs de analiză 9 licitaţii – 579 u.l. 
 
În anul 2008 s-au recepţionat 2.166 u.l., din care: 
• pentru 964 u.l. s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor fără observaţii, 
• pentru 1.202 u.l. este necesară finalizarea sau remedierea unor lucrări de 
construcţii, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fiind încheiat cu 
Anexa 2. 
 
II. RECONSTRUCŢIA LOCUINŢELOR DISTRUSE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 

 
Urmare a efectelor calamităţilor naturale din luna iulie 2008 din judeţele Bacău, 
Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ şi Suceava, conform datelor furnizate de 
autorităţile publice locale, sunt înregistrate 1.985 locuinţe afectate, din care: 
• 1.634 locuinţe distruse şi 
• 351 locuinţe grav avariate. 
 
Sumele necesare achiziţionării materialelor de construcţii necesare reconstruirii 
acestor locuinţe au fost asigurate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prin Hotărâre a Guvernului. Astfel, au fost alocate 52,5 mil lei, conform HG nr. 
797/31.07.2008 (21 mil lei), respectiv HG nr. 841/13.08.2008 (31,5 mil lei).  
 
Au fost organizate patru proceduri în perioada 11.08 – 18.09.2008, până la data de 
31.12.2008 fiind efectuate plăţi în cuantum de 50,94 mil lei. 
 
III. LOCUINŢE ÎN PROPRIETATE CU CREDIT IPOTECAR 
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Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
• Continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie; 
• Demararea lucrărilor la obiectivele noi, a căror proiecte s-au pregătit în anul 2006-
2007; 
• Pregătirea de proiecte noi, în vederea demarării contractării şi execuţiei acestora 
în perioada 2008-2009; 
• Recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate; 
• Recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie; 
• Discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării 
lucrărilor tehnico – edilitare şi sistematizarea verticală.  
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 în vederea atingerii acestor  
 obiective 
 
Promovarea, demararea şi execuţia locuinţelor  
S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la amplasamentele 
vechi, începute înainte de anul 2006 în vederea predării lor către beneficiari. 
Problemele majore la aceste amplasamente au fost legate de lipsa de cooperare a 
consiliilor locale respective, în vederea realizării la termen a lucrărilor tehnico – 
edilitare şi sistematizare verticală. La această dată s-au finalizat toate 
amplasamentele începute înainte de 2006, cu excepţia locuinţelor din cartierului 
Henri Coanda – Bucureşti. Acestea sunt în diferite stadii de execuţie, multe din ele 
fiind în stadiu de a fi terminate dar nu pot fi predate către beneficiari din cauza 
neînceperii lucrărilor tehnico-edilitare. 
 
Problemele întâmpinate cu constructorii care s-au retras (cartier Henri Coandă, 
Brâncuşi - case) au fost rezolvate prin atragerea de noi constructori care au 
acceptat să finalizeze lucrările la preţurile de ofertă din 2005. La sfârşitul anului 
2008, în cele două cartiere se aflau în diverse stadii de execuţie un număr de 1204 
unităţi locative. 
 
Deoarece Primăria sectorului 1 şi Primăria oraşului Voluntari nu doresc să 
asigure sursele de finanţare pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare şi 
sistematizarea verticală în Cartierul Henri Coandă, nu este posibilă 
recepţionarea celor 1204 unităţi locative în anul 2009. 
 
În anul 2008, s-au continuat lucrările la cele 741 u.l. începute în anul 2007 în 
oraşele; Bucureşti, Piatra Neamţ-etapa 1, Bacău, Câmpina –  case, Constanţa – 
Ovidiu. 
 
S-au început lucrările de execuţie la un număr de 344 unităţi locative în oraşele: 
Bucureşti, Tulcea, Piatra Neamţ – etapa 2, Ploieşti, Câmpina – blocuri. 
 
S-au parcurs toate etapele legale pentru efectuarea recepţiilor la terminarea 
lucrărilor la un număr de 286 unităţi locative (Bucureşti, Bistriţa, Rm. Vâlcea, 
Tulcea, Iaşi, Piatra Neamţ) şi la expirarea perioadei de garanţie la un număr de 189 
unităţi locative.Ca urmare a apariţiei H.G. 241/2007, privind locuinţele 
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convenabile, A.N.L. a solicitat Administraţiilor publice centrale şi locale asigurarea 
de terenuri în vederea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar. 
 
Pe terenurile puse la dispoziţie de către acestea, în anul 2008, s-au pregătit 
proiecte noi pentru cca. 700 unităţi locative a căror execuţie va începe în anul 
2009. În acest sens, pentru unele s-au parcurs deja procedurile legale de atribuire a 
contractelor de antrepriză generală şi s-a început procedura de contractare 365 
locuinţele cu beneficiarii de credit ipotecar (Bucureşti-Henri Coandă – blocuri, 
Bacău – blocuri). 
 
Execuţie utilităţi  
S-au întâmpinat numeroase probleme cu privire la execuţia reţelelor de utilităţi şi 
sistematizare verticală în unele dintre amplasamentele aflate în execuţie, respectiv 
Bucureşti - Henri Coandă şi Brâncuşi :  
• în Cartierul Henri Coandă, în urma numeroaselor demersuri făcute de conducerea 
A.N.L., Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria Voluntari au aprobat încheierea 
unui Protocol de colaborare în vederea realizării: drumurilor de acces, drumurilor 
interioare, sistematizării verticale, alimentării cu apă-canal, iluminat public şi 
regularizării Văii Saulei. Referitor la realizarea reţelelor electrice, S.C. ELECTRICA 
MUNTENIA SUD care a executat deja 5 posturi de transformare efectuează demersuri 
pentru realizarea unei noi staţii 110 / 20 kw amplasat în zona cartierului Henri 
Coandă – Voluntari care va alimenta cu prioritate acest amplasament. Nu sunt 
rezolvate în acest moment restul de 23 posturi de transformare interioare şi reţelele 
aferente. S.C. DISTRIGAZ SUD urmează a prelua şi reţelele aferente cartierului din 
zona Voluntari, unde operează un alt agent economic, şi şi-a manifestat 
disponibilitatea de a finanţa execuţia întregii reţele de gaz; 
 
• pentru cartierul Brâncuşi – case, s-a început execuţia lucrărilor de apă, canal, 
sistematizare verticală şi drumuri, care vor fi finalizate în anul 2009. ENEL – 
Distribuţie Muntenia a acceptat să investească în extinderea reţelei de medie 
tensiune, inclusiv pentru transformatoarele aferente, urmând ca extinderea reţelei 
de joasă tensiune să fie suportată de beneficiari. Lucrările de alimentare cu gaze 
sunt în execuţie. 
 
• nu sunt probleme deosebite în privinţa realizării reţelelor tehnico- edilitare şi 
sistematizare verticală la celelalte 741 unităţi locative din amplasamentele ce vor fi 
finalizate în 2009 şi predate beneficiarilor de credit ipotecar (Bacău, Piatra Neamţ, 
Bucureşti-Godeni; Brâncuşi-case; Maior Băcilă).  

 
 
III.4. Direcţia Generală Tehnică în Construcţii 
 
Programul privind reabilitarea structurală (consolidarea) clădirilor de locuit 
multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, 
conform OG 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 



 68
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

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 
 
 Obiectivele programului 
 
Clădiri de locuit multietajate. Programul de acţiuni pe anul 2008 a cuprins un număr 
de 70 clădiri aflate în diverse faze de execuţie/ proiectare a lucrărilor de 
consolidare. 
 
Surse de finanţare: Bugetul de stat prin bugetul MDRL 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 2008 a fost de 7 866,00 mii 
lei, utilizat  după cum urmează: 
 

  EXECUŢIE 7 350 mii lei - 7 obiective, din care 2 obiective finalizate în 2008                         
 
PROIECTARE 397 mii lei - 8 obiective, din care  6 obiective finalizate în 2008 
 
EXPERTIZARE TEHNICĂ  119 mii lei -10 obiective, finalizate în 2008 
 
TOTAL 7 866 mii lei    
 
Programul de acţiuni pe anul 2008 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). 
 
 Obiectivele programului 
 
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. 
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Sursă de finanţare: venituri proprii MDRL 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 2008 a fost alocată suma de 18.500 mii lei, din care s-au decontat 
10.226 mii lei. 
 
Programele anuale: se elaborează de către MDRL 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). 
 
Programul de acţiuni pe anul 2008, aprobat prin Ordinul MDRL nr. 171/2008 şi 
modificat prin Ordinul MDRL nr. 709/2008 a cuprins: 
• Lista A - obiective în curs de execuţie: 12  obiective (8 construcţii şi 4 
alunecări de teren); 
• Lista B – obiective cu indicatori tehnico-economici avizaţi de CTE: 6 obiective 
(5 construcţii şi 1 alunecare de teren); 
• Lista C1 – obiective - alunecări de teren - cu documentaţii tehnico-economice 
în curs de elaborare: 5 obiective; 
• Lista C2 – obiective - alunecări de teren - cu documentaţii tehnico-economice 
finalizate: 5 obiective; 
• Lista C3 – regularizări financiare: 10 obiectivele cu lucrări recepţionate până la 
31 decembrie 2007. 
• Lista D – obiective noi prioritizate şi propuse de Comitetele Judeţene pentru 
Situaţii de Urgenţă pentru includere în Programul de acţiuni 2008: 11 obiective. 
 
 Realizări 
 
• s-au avizat şi aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 8 obiective. 
• au fost finalizate lucrările de intervenţie la 6 obiective,  
• 11 obiective de investiţii sunt în curs de execuţie (9 construcţii şi 2 alunecări 
de teren). 
 
Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ” a unor sectoare de 
drumuri de interes local clasate, prin utilizarea de materiale şi tehnologii noi, 
agrementate tehnic 
 
Scopul programului: 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. 
 
 Obiectivele programului 



 70
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

 
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: a fost elaborat de către MDRL pe baza propunerilor transmise de 
consiliile  
judeţene, avizate de prefecţi, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene 
pentru situaţii de urgenţă şi vizate de Inspectoratele Teritoriale 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. 
 
Sursă de finanţare: venituri proprii MDRL 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 
 
Programul-pilot a fost  aprobat prin Ordinul MDRL nr. 175/15.02.2008. 
 
Pe baza propunerilor transmise de consiliile judeţene, avizate de prefecţi, în 
calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi vizate de 
Inspectoratele Teritoriale în Construcţii s-au nominalizat 40 obiective de investiţii 
situate în 40 judeţe, cu excepţia judeţului Timiş. 
Obiectivele de investiţii au fost aprobate prin Ordinul MDRL nr. 1001/06.08.2008. 
 
Tot prin Ordinul MDRL nr. 1001/06.08.2008 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-
economici pentru 6 tipuri de materiale şi tehnologii noi, agrementate tehnic, după 
avizarea acestora în CTE-MDRL. 
 
În trimestru IV 2008, Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A. a organizat 
procedurile de achiziţie publică pentru selectarea prestatorilor de servicii de 
proiectare şi execuţie a lucrărilor la cele 40 obiective de investiţii aprobate.  
 
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. 
 
S-a acordat 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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Astfel, în anul 2008 au fost traduse 270 de standarde, din care:  
• 61 sub directive, 
• 24 eurocoduri, 
• 153 aplicaţii pentru.proiectare, 
• 18 drumuri, 
• 14 “pasive house”.    
 
Au fost desemnate în vederea certificării conformităţii sub Directiva 89/106/CEE şi 
notificate la Comisia Europeană un număr de 16 organisme ce îndeplinesc funcţiuni 
specifice după cum urmează: 
• 4 organisme cu funcţie de certificare a conformităţii  produselor, 
• 6 organisme cu funcţie de control a producţiei în fabrică, 
• 9 organisme cu funcţie de laborator de încercări. 
 
Programul privind reglementarea tehnică / activităţile specifice de reglementare 
în domeniul construcţiilor 
 
În 2008 a continuat derularea programului de creare a cadrului tehnic normativ în 
domeniul proiectării şi execuţiei structurilor pentru construcţii, destinat asigurării 
liberei circulaţii a serviciilor în spaţiul economic european. 
Programul conţine următoarele două componente: 
a)  Implementarea Eurocodurilor în România:  
• adoptarea versiunilor naţionale ale Eurocodurilor, 
• elaborarea anexelor naţionale de aplicare a Eurocodurilor. 
 
b)  Revizuirea reglementărilor tehnice naţionale în vederea aducerii lor la nivelul de 
cunoaştere actual, eliminării barierelor din calea liberei circulaţii a produselor 
(alinierea la principiul comunitar noua abordare) precum şi eliminării prevederilor 
ce intră în conflict cu prevederile Eurocodurilor. 

 
c) Elaborarea versiunilor naţionale a standardelor europene din domeniul 
construcţiilor 
 
a)  Implementarea Eurocodurilor în România: 
Eurocodurile reprezintă un ansamblu coerent de principii şi reguli de calcul care stă 
la baza unui sistem integrat la nivel comunitar de proiectare durabilă, fondat pe 
respectarea cerinţelor esenţiale ce trebuie îndeplinite în vedrea asigurării calităţii 
construcţiilor. 
 
Eurocodurile se elaborează de către Comitetul European de Standardizare, la 
comanda Comisiei Europene, cu consultarea statelor membre.  
 
Până în prezent, Comitetul European pentru Standardizare a elaborat 59 de 
Eurocoduri, grupate în 10 pachete după cum urmează: 
 • Eurocod 0 – Bazele proiectării structurilor; 
 • Eurocod 1 – Acţiunile asupra structurilor; 
 • Eurocod 2 – Proiectarea structurilor din beton; 
 • Eurocod 3 – Proiectarea structurilor din oţel; 
 • Eurocod 4 – Proiectarea structurilor compozite oţel-beton; 
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 • Eurocod 5 – Proiectarea structurilor din lemn; 
 • Eurocod 6 – Proiectarea structurilor din zidărie; 
 • Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică; 
 • Eurocod 3 – Proiectarea structurilor rezistente la acţiuni seismice; 
 • Eurocod 9 – Proiectarea structurilor din aluminiu. 
Stadiul Programului de implementare a Eurocodurilor în România: 
• versiuni naţionale ale eurocodurilor:  

 54 documente publicate. 
 5 documente în curs de elaborare; 
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• anexe naţionale:  

 31 documente publicate; 
 15 documente în curs de elaborare/anchetă publică/aprobare; 
 13 documente în curs de contractare. 
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b)  Revizuirea reglementărilor tehniceexistente / elaborarea naţionale 
Au fost revizuite şi publicate în Monitorul Oficial al României următoarele 
reglementări: 
• Codul referitor la bazele proiectării structurilor; 
• Codurile referitoare la acţiuni asupra structurilor; 
• Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri; 
•  Cod de proiectare pentru structuri din zidărie; 
• Normativul pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului. 

 
c) Elaborarea versiunilor naţionale a standardelor europene din domeniul 
construcţiilor 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitatea sa de autoritate de 
reglementare în domeniul construcţiilor, asigură sprijin tehnic şi financiar pentru 
elaborarea de către Asociaţia de Standardizare din România a versiunilor naţionale a 
standardelor europene din domeniu. 
 
În perioada 2007-2008 au fost elaborate versiuni naţionale ale standardelor 
europene după cum urmează: 

 
  Domeniul anul 2008 
 Standarde armonizate sub Directiva  
 89/106/CEE privind libera circulaţie a  
 produselor pentru construcţii 

  40 

 Aplicaţii pentru proiectare, şi execuţie şi  
 metode de testare pentru construcţii, altele 
  decât drumuri şi căi ferate 

 113 

 Aplicaţii pentru proiectare, şi execuţie şi  
 metode de testare pentru drumuri 

  18 

 Aplicaţii pentru proiectare, şi execuţie şi  
 metode de testare pentru căi ferate 
 Pasive house   14 
 TOTAL  185 

 
 
 Realizări 2008 
 
• au fost aprobate 4 programe privind activitatea de reglementare în domeniul 
construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat ; 
• au fost aprobate 4 programe privind elaborarea versiunilor naţionale a 
standardelor europene din domeniul construcţiilor; 
• s-au derulat 69 contracte de reglementări tehnice / activităţi specifice de 
reglementare; 
• valoarea totală a contractelor de reglementări tehnice / activităţi specifice de 
reglementare încheiate în anul 2008 au totalizat 22.150 mii lei  
 
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 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind 
calitatea în construcţii. 
 

    Realizări 2005-2008  Specialişti   
  atestaţi    UM 

 Realizări
 2001- 
 2004  2005  2006   2007  2008 

 Total 
 2005- 
 2008 

 Total  
 general  
 2005-2008 
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 Experţi  
 tehnici 1   105   44   36   34   33   252 

 Verificatori 
 de proiecte     281  101   65    72    82    601 

 Responsabili 
 tehnici    
  cu execuţia 

    836  313   229    207   390 1  1975 

  Auditori 
energetici 

  Număr 
   de  
 atestări  

     75   25  149 1  115   171   535 

    3363 

 
PARTICIPAREA în Grupul de lucru ETAP (Planul de acţiune pentru tehnologii de 
mediu) pentru implementarea Foii de parcurs aferentă perioadei 2008-2009 
 
Foaia de parcurs pentru implementarea “Planului de acţiune pentru tehnologii de 
mediu” - ETAP România, aferentă perioadei 2008-2009, a fost aprobată prin 
Hotarâre a Guvernului, în Sedinţa de Guvern din 04.12.2008. 
 
Grupul de lucru pentru implementarea Foii de parcurs ETAP, denumit  Grupul de 
lucru-ETAP  România, este coordonat de către  Ministerul  Mediului, în condiţiile în 
care ministerelor participante le revin următoarele obligaţii: 
• monitorizarea respectării termenelor de realizare a acţiunilor din aria proprie 
de responsabilitate, prevăzute la capitolul 8 din Foaia de parcurs ETAP; 
• transmiterea, la solicitarea Ministerului Mediului, a informaţiilor privind stadiul 
îndeplinirii acţiunilor din Foaia de parcurs ETAP; 
• asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea acţiunilor din 
aria proprie de responsabilitate, prevăzute  în Foaia de parcurs ETAP; 

  • elaborarea, sub coordonarea Ministerului Mediului, în semestrul doi 2009, a 
Foii de parcurs aferentă perioadei 2010-2013. 

 
În anul 2008 au fost traduse 14 standarde „pasive house” în cadrul acţiunilor 
cuprinse în Foaia de parcurs ETAP, standarde care fac parte din “Programul privind 
elaborarea şi implementarea legislaţiei specifice liberei circulaţii a produselor 
pentru construcţii în concordanţă cu Directiva 89/106/EEC”. 
 
 Activităţi în domeniul creşterii 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 2008 a fost 
completat cadrul legislativ corespunzător aplicării prevederilor de creştere a 
performanţei energetice a fondului construit existent, astfel: 
• a fost elaborat Raportul final (studiul) privind „Revizuirea normelor de proiectare 
pentru sistemul de încălzire centralizată”; 
• a fost elaborată faza I a reglementării „Breviar de calcul al performanţei 
energetice a clădirilor”. 
 
Programul 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. 
nr.1868/2005 
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Pe faze de implementare a proiectului, stadiul la 31.12.2008 este următorul: 
• 16 obiective cu lucrări de reabilitare termică 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, Strehaia, jud. MEHEDINŢI;  
 Centru asistenţă socială, Caracal str. Plevnei 36, jud. OLT;  
 Centru şcolar pentru copii instituţionalizaţi, Gura Humorului, str. Parcului 1-

3, jud. SUCEAVA;  
 Centru deîngrijire şi asistenţă persoane vârstnice, com. Milcoiu, jud. VÎLCEA; 
 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;  
 Centru de plasament copii, com. Tileagd, jud. BIHOR ; 
 Cămin bătrâni, Baia Sprie, jud. MARAMUREŞ; 
 Cămin copii instituţionalizaţi „SPERANŢA”, Tulcea, jud. TULCEA. 

• 1 obiectiv în faza de execuţie a lucrărilor: Spital pneumoftiziologie, Com Runcu, 
jud. GORJ;  
• 1 obiectiv în faza de refacere a proiectului tehnic: Spital judeţean, Slobozia, str. 
Decebal, jud. IALOMIŢA; 
•  2 obiective excluse din program :  

 Sanatoriu TBC - Pavilion central, Moroieni, Jud. DÂMBOVIŢA: 
Precizare: Comitetul mixt de aprobare a proiectelor finanţate din Fondul elveţian de 
contrapartidă a hotărât excluderea din program a obiectivului datorită stării 
interioare de nefuncţionabilitate rezultată în urma lucrărilor de consolidare şi 
neangajării autorităţii publice locale pentru remedierea situaţiei; 

 Centru maternal „Lorena”, Satu Mare, str. Crişan nr. 3, jud. SATU MARE.: 
Precizare: Comitetul mixt de aprobare a proiectelor finanţate din Fondul elveţian  
de contrapartidă a hotărât excluderea din program a obiectivului datorită 
nefinalizării până la acea dată a studiului de fezabilitate întrucât autoritatea 
administraţiei publice locale nu a cofinanţat investiţia în procentul de 50% din 
valoarea de construcţii-montaj, în condiţiile în care 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, 
verificării proiectelor şi execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, inclusiv taxele / 
cotele legale aferente acestora, astfel încât la finalul anului 2008 situaţia 
decontărilor pe total program este următoarea: 

Total 10.089.283,92 lei, din care: 

7.472.362,21 lei din Fondul elveţian de contrapartidă 
 987.557,40 lei din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale 
1.629.364,31 lei din venituri proprii MDRL. 
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IV. DEZVOLTARE TERITORIALĂ 

 
 
IV.1. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială 
IV.2. Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 
 
 
IV.1. Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială 
 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE 
 
A.1 În domeniul amenajării teritoriului: 
 
• finalizarea Planului de amenajarea teritoriului naţional – PATN, secţiunea VII – 
Zone cu resurse turistice şi aprobarea prin Ordonanţa Guvernului din 28.10.2008; 
• finalizarea studiilor de fundamentare PATN secţiunile educaţie şi dezvoltare 
rurală;  
• semnarea Memorandumului de înţelegere cu Ministerul Internelor şi Afacerilor 
Regatului din Olanda privind participarea MDRL la programul Reţeaua Europeană de 
Cunoştinţe în Urbanism (European Urban Knowledge Network) – EUKN, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1539/25.11.2008  şi lansarea EUKN în România  
• promovarea Hotărârii Guvernului  nr.738/2008  privind stabilirea măsurilor 
necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac 
parte din Lista patrimoniului mondial; 
• lansarea Atlasului teritorial al României online, care are ca scop punerea la  
dispoziţia actorilor implicaţi în acţiunile de planificare şi de administrare a 
teritoriului naţional unui instrument simplu de analiză contextuală a realităţilor 
spaţiale ale României, în vederea  facilitării activităţilor de diagnoză şi de prognoză 
a evoluţiei structurilor teritoriale. 
• analize de specialitate pentru programele de finanţare din fonduri europene 
• elaborarea proiectelor strategice  transnaţionale: TICAD – strategie transnaţională 
privind dezvoltarea teritorială durabilă a bazinului râului Tisa şi DATOURWAY – 
strategie transnaţional privind elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială a zonei 
riverane Dunării, cu accent pe dezvoltarea turistică în zonele rurale; 
• participarea la activităţile de cooperare în domeniul amenajării teritoriului şi 
coeziunii teritoriale la nivelul Uniunii Europene. 
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A.2 În domeniul urbanismului si dezvoltării locale: 
 
• realizarea auditului legislaţiei de urbanism; 
• elaborarea unor măsuri de urgenţă de modificare a legislaţiei în urbanism prin 
promovarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008; 
• elaborarea procedurilor de participare publică la activităţile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, necesar a fi aprobată prin Ordin al Ministrului în 2009; 
• elaborarea metodologiei de identificare şi evaluare a peisajului, necesar a fi 
aprobată prin Ordin al Ministrului în 2009; 
• studiu pilot – conceptul de dezvoltare pentru aşezările umane situate în parcuri 
naţionale, pe baza căreia se va face o reglementare specifică  ce face parte dintr-o 
politică de protejare a patrimoniului rural ; 
• avizarea a 300 documentaţii de urbanism; 
• elaborarea şi promovarea Hotărârii Guvernului nr.1516/2008 privind aprobarea 
„Regulamentul cadru de urbanism” pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în 
scopul conservării stilului arhitectonic tradiţional şi pentru reglementarea 
intervenţiilor în aşezările rurale din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării; 
• analiză şi formulare punct de vedere MDRL referitor la raportul Comisiei 
prezidenţiale pentru patrimoniul natural şi construit; 
• analize şi propuneri metodologice referitor la planificarea integrata, regenerarea 
urbana, criteriile tehnice de evaluare pentru elaborarea ghidurilor solicitantului 
pentru axa 1; 
• participare la elaborare OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
• elaborarea proiectului SAPIENS - proiect ce a fost propus spre finanţare din 
programul operaţional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: “SAPIENS – 
Sprijinirea activităţilor de parteneriat inovatoare şi eficiente prin negociere 
socială”; 
• participarea la activităţile de cooperare în domeniul dezvoltării urbane la nivelul 
Uniunii Europene; 
 
Organizarea. Conferinţei Naţionale a Urbaniştilor din România 
În zilele de 9 şi 10 octombrie 2008 s-a desfăşurat în cadrul Muzeului Naţional de Artă 
al României „Conferinţa Naţională a Urbaniştilor din România”, organizată de MDRL 
împreună cu Registrul Urbaniştilor din România.  La eveniment au participat peste 
300 de invitaţi din cadrul administraţiilor centrale, judeţene şi locale, profesionişti 
din domeniu, dar şi invitaţi din străinătate, printre care şi preşedintele Consiliului 
European al Urbaniştilor, doamna Virna Bussadori. 
 
Evenimentul a fost determinat de necesitatea unei reforme profunde în domeniul 
urbanismului şi amenajării teritoriului impuse de realităţile socio-economice ale 
României şi a fost finalizat cu o declaraţie privind necesitatea asumării acestei 
reforme de către toţi actorii publici şi privaţi din România.  

 
A.3 În domeniul gestiunii imobiliar-edilitare, transmiteri imobile şi declarare 
utilitate publică pentru lucrări de interes naţional: 
• aprobarea Hotărârii Guvernului nr.893/2008 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific 
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domeniului imobiliar edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin HG 
521/199752171997 modificată   
• încheierea Protocolului de colaborare între MDRL şi ANCPI privind corelarea 
Programului de realizare a SISDIEBDU şi a cadastrului general şi elaborarea 
documentaţiilor de urbanism . 
• elaborare proiect pentru Normele tehnice comune MDRL şi ANCPI pentru aprobarea 
conţinutului planului topografic sc. 1:5000, necesar documentaţiilor de urbanism – în 
curs de finalizare; 
• elaborarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi 
potrivit prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea administrării spaţiilor 
verzi din zonele urbane;  
• iniţierea Legii de modificare şi completare a Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea administrării spaţiilor verzi din zonele urbane; 
• emitere Ordine numire comisii de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în 
patrimoniul societăţilor cu capital de stat aflate sub autoritatea 
MDRL(nr.1404/20.12.2007 pentru SC BADUC SA; nr.1109/25.10.2007 pentru SC 
CONCEPT SA; nr.120/31.01.2008 pentru SC MIDEX SA; nr. 1543/04.12.2008 pentru SC 
MARK-CON SA); 
• emitere Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
eliberate de MDRL pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea acestuia: 
seria M10-0496 emis la data 12.11.2008 în favoarea SC CONCEPT SA; 
• asigurarea procedurilor de emitere şi tipărire pentru un număr de 800 tipizate de 
certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru ministere şi consilii 
judeţene şi înregistrare documentaţii în Registrul Unic al Terenurilor pe suport 
informatic;  
• secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional, a verificat în perioada 
2005 - 2008 un număr de 24 de Dosare de cercetare prealabilă şi a realizat 10 
Hotărâri de Guvern de numire a Comisiilor de cercetare prealabilă şi 10 Hotărâri a 
Guvernului pentru declararea utilităţii publice, dintre care în anul 2008: 

 pentru “Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul 
Taberei - Universitate", pentru care s-a elaborat Hotărârea de Guvernului 
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice. 
 “Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmeşti - 

Movileni", pentru    care s-a iniţiat procedura de numire a comisiei de 
cercetare prealabilă.  

 
A.4 În domeniul locuirii: 
• elaborarea proiectelor Legii locuinţei, Legea privind închirierea locuinţelor şi  
reglementarea raporturilor dintre locatori şi locatari, Legea organizării şi 
funcţionării condominiului şi a asociaţiilor de proprietari (aflate în avizare 
externă), Legea parteneriatului public-privat privind construcţia de locuinţe, Legea 
subvenţionării locuinţelor (vor fi propuse spre avizare internă la începutul anului 
2009); 
• elaborarea metodologiei de intervenţie pentru reabilitarea locuirii în zonele 
urbane afectate de degradare fizică şi excluziune socială şi a studiului pilot Valea 
Rece - Municipiul Tg.-Mureş, necesar a fi aprobată prin Ordin al Ministrului în 2009; 
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• aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 privind modificarea 
Legii Locuinţei nr. 114/1996 în vederea definirii condominiilor;  
• aprobarea Hotărârea Guvernului nr. 1687/2008 privind înfiinţarea Centrului 
Naţional pentru Aşezări Umane (habitat) în vederea clarificării numirii membrilor; 
• elaborarea, transmiterea către toate autorităţile administraţiei publice locale a 
Chestionarului Urbanism, Gestiune Imobiliară şi Locuire, centralizarea informaţiilor 
primite şi realizarea de documente sinteză în vederea fundamentarii politicilor 
MDRL; 
• constituirea grupului tehnic de lucru privind finalizarea procesului de elaborare a 
proiectului de reglementare a activităţilor de consultanţă imobiliară şi a agenţilor 
imobiliari prin implementarea standardului european pentru serviciile agenţilor 
imobiliari; 
 

B. PROGRAME DE FINANŢARE 
 
1. Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru alunecări de teren 
 
 Obiectivele programului 
 
Sprijinirea administraţiei publice judeţene şi locale în vederea prevenirii şi 
atenuării efectelor riscurilor naturale, prin cofinanţarea elaborării hărţilor de 
risc pentru cutremure şi alunecări de teren.  
 
La nivel naţional în conformitate cu Anexa Nr.7 la Legea nr.575/2001 privind 
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de 
risc natural, 561 de localităţi prezintă potenţial ridicat în ceea ce priveşte 
producerea alunecărilor de teren.  
 
  Realizări 2008 
 
În pregătirea Programului de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi 
alunecări de teren s-a derulat 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 cu potenţial mare şi foarte 
mare de producere a alunecărilor de teren (24 judeţe - 24 - zone), program finanţat 
din veniturile proprii constituite la bugetul MDRL şi care a fost finalizat.  
 
Prin Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru alunecări de teren cu suma 
de 200 mii a fost cofinanţată elaborarea a 7 hărţi de risc pentru localităţi din 
judeţul Galaţi şi 5 localităţi din judeţul Vâlcea.  
  
2. Programul de  elaborare sau actualizare a  documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise 
în Lista patrimoniului mondial 

 
 Obiectivele programului 
 
Prin acest program se urmăreşte finanţarea elaborării  planurilor de amenajare a 
teritoriului şi planurilor urbanistice pentru zonele unde sunt situate monumentele 
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UNESCO care sunt puse după finalizare la dispoziţia autorităţilor judeţene şi locale. 
În conformitate cu prevederile legislaţiei, documentaţiile se aprobă de către 
consiliile locale şi de către Guvernul României. Intervenţia autorităţilor centrale în 
vederea elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru 
zonele cu monumente înscrise pe Lista patrimoniului mondial se justifică întrucât 
importanţa valorilor ce trebuie protejate excede interesul local. Pe Lista 
patrimoniului mondial sunt înscrie 7 poziţii din România: bisericile pictate din 
Moldova (7 localităţi), cetăţile dacice din munţii Orăştie (6 localităţi), centrul istoric 
al oraşului Sighişoara, mănăstirea Horezu, satele cu biserici fortificate din 
Transilvania (7 localităţi), bisericile de lemn din Maramureş (7 localităţi) şi Delta 
Dunării (17 localităţi). 
 
 Realizări 2008 
 
În anul 2008, cu suma de 400 mii lei alocată acestui program de la bugetul de stat a 
fost elaborat Planul urbanistic zonal pentru zona protejată Sighişoara De asemenea 
în cursul anului 2008 a fost finanţată cu suma de 420 mii lei, din veniturile proprii 
constituite la bugetul MDRL, elaborarea Planului Urbanistic Zonal Biertan şi Planului 
Urbanistic Zonal Valea Viilor.  
 
Documentaţia a fost finalizată şi pentru a fi promovată,  necesită obţinerea avizelor 
şi notificarea Agenţiei Naţionale de Mediu privind încadrarea referitoare la 
evaluarea strategica de mediu. 
 
2.a. Programul privind finanţarea elaborării Planurilor Urbanistice Generale 
(PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente (RLU) 
 
 Obiectivele programului 
 
În conformitate cu legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 
toate cele 3.180 de localităţi trebuie să deţină planuri urbanistice generale şi 
regulamente locale de urbanism aferente.  
În acest scop MDRL sprijină cu fonduri de la bugetul de stat elaborarea şi 
reactualizarea Planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism. Solicitările Consiliilor judeţene vizează în marea majoritate localităţi din 
mediul rural.  
 
Activitatea de elaborare a PUG urilor este o activitate continuă. Planurile 
urbanistice generale au un termen de valabilitate de 5-10 ani, iar dacă s-au produs 
efecte cu impact puternic asupra dezvoltării localităţii (modificarea limitei 
administrativ-teritoriale, dezastre naturale, prevederea unor noi obiective de 
interes naţional - autostrăzi, căi ferate, obiective de utilitate publică cu impact 
major, etc), actualizarea se poate face înainte de expirarea termenului. În  
conformitate cu datele din chestionarele derulate de DGDT cu sprijinul MIRA in 2008  
la nivel national in ceea ce priveste orasele si municipiile, s-a constatat ca 76 de 
localitati au PUG aprobat între 1994-1999 a caror actualizarea este imperios 
necesară, 119 între 2000-2003, înca valabile dar dintre care unele nu mai corespund 
la necesităţile de dezvoltare şi doar 41 datează între 2004-2008.  În ceea ce priveste 
comunele, în conformitate cu datele din chestionar, 32 de comune au PUG-ul mai 
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vechi de 1994, 527 de comune au PUG-ul aprobat între 1994 si 1998, 994 comune au 
PUG-ul aprobat între 2000-2003 si doar 501 au PUG-ul realizat după 2004. 
 
 Realizări 2008 
 
În 2008 a fost alocată de la bugetul de stat suma de 2.500 mii lei, cu care s-a 
cofinanţat elaborarea PUG - RLU pentru 122 localităţi din 35 de judeţe.   
 
3. Programul „O Românie frumoasă” 
 
 Obiectivele programului 
 
Programul este compus dintr-o serie de subproiecte de reabilitare, consolidare, 
restaurare şi revitalizare urbanã. Implementarea acestora va conduce la dezvoltarea 
economicã şi socialã a unor sectoare prioritare: dezvoltarea urbanã durabilã, 
conservarea şi dezvoltarea zonelor protejate construite, crearea de locuri de muncã 
pentru grupurile sociale defavorizate prin pregătire tehnicã şi profesionalã. 
 
 Realizări 2008 
 
În anul 2008 a fost alocată suma de 1.020 mii lei utilizată pentru lucrări în oraşele : 
Miercurea Ciuc ( execuţie construcţie -  spaţiul public Cetatea Miko), Alba Iulia        
(proiectare -  spaţiu public cetatea Alba Iulia), Târgovişte (proiectare -  spaţiu 
pietonal zona centrală), Sulina ( proiectare - spaţiu public Strada I), Sighişoara 
(proiectare -  parc zona protejată). 
 
4.Programul privind realizarea „Sistemului informaţional specific domeniului 
imobiliar edilitar şi băncilor de date urbane” cu finanţare de la bugetul de stat – 
SISDIEBDU” 
 
În scopul asigurării unei baze informaţionale specifice dezvoltării infrastructurii 
urbane şi rurale, bază pentru formularea politicilor privind dezvoltarea durabilă a 
teritoriului atât la nivelul local cât şi la nivel regional se realizează Programul 
privind „Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi bănci de 
date urbane”, program specific gestiunii localităţilor - sistem de evidenţă, 
măsurare, inventariere, gestiune şi actualizare sistematică a tuturor imobilelor şi 
reţelelor edilitare din intravilanul localităţilor sub aspect tehnic şi economic. 
 
Programul „Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 
băncilor de date urbane” - SISDIEBDU a fost început în anul 1997, fiind prevăzut şi 
organizat să cuprindă toate localităţile urbane şi rurale ale ţării, (320 oraşe şi 
municipii şi cca.3181 comune). Programul SISDIEBDU este organizat la nivel naţional 
prin programe anuale. 
 
 Bugetul programului  pe 2008 
Realizarea «Programului privind „Sistemul informaţional specific domeniului 
imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane”- SISDIEBDU» în 134 localităţi, pentru 
care s-au înregistrat lucrări în valoare de 6891 mii lei.  
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 000 
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   lucrări în 134 localităţi 
 

Au fost finalizate contracte de lucrări aferente SISDIEBDU în 3 localităţi – Slobozia-
Jud. Ialomiţa, Vităneşti-jud. Teleorman, Remetea-jud. Harghita. 
 
ÎN DOMENIUL COEZIUNII TERITORIALE 
 

A. Implementarea Programului ESPON 2013 

Programul ESPON 2013 este un program operaţional în cadrul Obiectivului Cooperare 
Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene prin care se 
accesează asistenţa financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
perioada 2007 – 2013. 

Scopul Programului ESPON 2013 este de a sprijini formularea politicii care vizează 
coeziunea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin: (1) furnizarea de 
informaţii, statistici, analize, şi scenarii comparabile privind dinamica teritoriului, 
precum şi prin (2) evidenţierea capitalului şi potenţialului teritoriului de dezvoltare 
a regiunilor şi teritoriilor de dimensiuni mai mari, contribuind, astfel, la creşterea 
competitivităţii, intensificarea cooperării teritoriale şi dezvoltarea durabilă şi 
echilibrată a teritoriului european. 

În ceea ce priveşte actele normative promovate pentru implementarea programului 
în România, în 2008, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
• aprobarea în şedinţă de Guvern a Memorandum-ului privind negocierea şi 
semnarea Acordului de Implementare a Programului ESPON 2013; 
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• semnarea Acordului de implementare a Programului ESPON 2013 de către ministrul 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi de către ministrul internelor şi 
amenajării teritoriului din Marele Ducat al Luxemburgului  
• aprobarea în şedinţă de Guvern a actului normativ privind aprobarea Acordului de 
implementare a Programului ESPON 2013 (24 septembrie 2008) - Hotărârea 
Guvernului nr. 1.198/24 septembrie 2008 (Monitorul Oficial al României nr. 717/22 
octombrie 2008). 
• aprobarea unui act normativ privind organizarea Punctului de Contact ESPON din 
România: Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 3 septembrie 2008 privind organizarea, 
în România, a Punctului de Contact ESPON pentru sprijinirea implementării 
„Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi 
coeziunii teritoriale”. 

În vederea promovării Programului ESPON 2013 în România şi a creşterii gradului de 
participare a potenţialilor beneficiari, au fost organizate următoarele evenimente: 
Conferinţa Naţională „Cercetarea Teritorială – Investiţie pentru viitorul României” 
pe 28 februarie, 3 întâlniri de lucru regionale în perioada 2-4 aprilie şi seminarul 
„Finanţare europeană pentru proiecte de cercetare teritorială – Sprijin pentru 
potenţialii participanţi la a doua a licitaţie a Programului ESPON 2013” pe 3 
octombrie. De asemenea, informaţii privind Programul ESPON 2013 au fost 
diseminate către potenţialii beneficiari prin email şi prin postarea pe site-urile web 
www.mdlpl.ro şi www.infocooperare.ro.    

Bilanţul participării partenerilor din România la proiecte ESPON este următorul: 
• 1 proiect privind schimbările climatice (Prioritatea 1 a programului); 
• 1 proiect privind dezvoltarea de baze de date ESPON (Prioritatea 3 a programului); 
• 1 expresie de interes la care MDRL este participant (Prioritatea 2 Etapa 1); 
• 1 proiect în cadrul Priorităţii 2 - Etapa 2.  
 
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document 
strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi 
lung a României, care fundamentează viitoarea Strategie. Scopul principal al CSDT 
România 2030 este de a pune în evidenţă modalităţile de valorificare a potenţialului 
naţional. Pe parcursul anului 2008, au fost organizate întâlniri consultative privind 
etapele intermediare de elaborare a documentului, iar în octombrie 2008, a fost 
finalizată şi lansată spre consultare naţională broşura de prezentare a CSDT România 
2030, un document de sinteză privind concluziile analizei şi obiectivele strategice 
propuse.  

Pe 4 decembrie 2008, a fost aprobată în şedinţa de Guvern Nota privind stadiul 
actual al realizării Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 şi 
activităţile necesare pentru aprobarea acestuia în vederea elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Teritorială pe termen lung a României. 

În conformitate cu „Cartea verde privind coeziunea teritorială”, elaborată de UE în 
octombrie 2008, coeziunea teritorială priveşte asigurarea dezvoltării armonioase a 
teritoriilor şi garantarea faptului că cetăţenii lor pot beneficia la maximum de 
caracteristicile inerente ale teritoriilor. Astfel, ea reprezintă un mijloc de a 
transforma diversitatea într-o valoare care contribuie la dezvoltarea durabilă a 
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întregii UE). Ultimii ani au adus o dinamică semnificativă la nivelul UE în domeniul 
coeziunii teritoriale.  

Pe 28 octombrie 2008, a fost lansată consultarea naţională asupra Cărţii verzi 
privind coeziunea teritorială, cu ocazia Conferinţei internaţionale „Competitivitate 
şi Coeziune Teritorială în estul şi sud-estul Europei”, organizată la Bucureşti, de 
către MDRL. Prin consultarea publică, reprezentanţii autorităţilor publice de la nivel 
central, regional, local, reprezentanţii mediului academic şi de cercetare, ai ONG-
urilor, ai mediului de afaceri, cetăţeni au fost invitaţi să îşi exprime opiniile privind 
conţinutul Cărţii Verzi, cu scopul de a aduce clarificări domeniului şi a înlesni 
definirea conceptului de “coeziune teritorială”. 

MDRL a iniţiat, de asemenea, întâlniri de lucru privind coeziunea teritorială cu 
reprezentanţii administraţiei publice centrale, cu scopul asigurării unei strategii 
coerente şi corelate inter-sectorial privind politica de coeziune teritorială la nivel 
naţional. 

 
În cadrul activităţilor de realizare a cadrului normativ şi metodologic, in anul 2008 
au fost finalizate următoarele lucrări coordonate de DGDT: 
• Metodologie de identificare şi de evaluare a peisajului. Studiu pilot: zona 
protejată naturală ţi construită de interes naţional-Borduşani  
• Prelucrarea documentară a resurselor informaţionale în domeniul construcţiilor, 
urbanismului şi amenajării teritoriului  
• Implementarea standardelor europene în legislaţia sectorului locativ din România  
• Conceptul de dezvoltare spaţială a cooperării interregionale în spaţiu dunărean 
(Coridorul 7 Paneuropean) 
• Procedură de informare şi consultare a populaţiei pentru planurile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului  
• Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zona protejată Biertan şi zona de 
protecţie aferentă  
• Elaborarea planului urbanistic zonal pentru zona protejată Valea Viilor şi zona de 
protecţie aferentă  
• Studiu de fundamentare pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul locuirii  
• Studiu privind dezvoltarea modulului în limba română din lexical electronic 
multilingv în domeniul urbanismului din proiectul MULETA  
• Conceptul de dezvoltare a aşezărilor umane incluse în parcuri naţionale – studiu 
pilot: sat Peştera, comuna Moeciu  
• Formularea procedurilor de management a terenurilor în cadrul planului integrat 
de dezvoltare (strategia locală, PUG, planul multianual de investiţii) 
• Detalierea obiectivului Conceptului strategic de dezvoltare teritorială României –
etapa I elaborarea schemelor directoare  
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Fig. 1 – Sistem informaţional specific domeniului imobiliar – edilitar şi băncilor de 
date urbane 

 
 
Fig. 2 – Distribuţia oraşelor şi comunelor care au beneficiat de fonduri pentru elaborarea PUG 
în anul 2008 
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IV.2. Direcţia Generală de Coordonare a Activităţii în Teritoriu 
 
A. ACTIVITATEA DE CONTROL DE PRIM NIVEL 
 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
• elaborarea procedurii generale de control de prim nivel şi a manualelor de control 
de prim nivel pentru toate programele de cooperare teritorială; 
• participarea la elaborarea unor materiale şi lucrări generale sau de sinteză 
(manuale sau proceduri) referitoare la programele de cooperare teritorială; 
• menţinerea unei legături permanente cu beneficiarii/partenerii programelor de 
cooperare teritorială, cu autorităţile publice locale şi cu responsabilii din cadrul 
ministerului în vederea implementării programelor de cooperare teritorială; 
• diseminarea la nivel regional a informaţiilor privind Controlul de Prim Nivel prin 
informarea partenerilor/ beneficiarilor români privind aspectele legate de 
programele de cooperare teritorială europeană; 
• întocmirea rapoartelor, documentelor, bazelor de date solicitate de conducerea 
direcţiei; 
• participarea la evenimente sau întâlniri cu alte instituţii, privind activitatea de 
control de prim nivel. 
 
  Activităţi realizate pe parcursul anului 2008, în vederea atingerii  
 obiectivelor stabilite 
 
• participare la elaborarea Manualului de Proceduri interne al DCAT 
• elaborarea procedurii generale de control de prim nivel şi manualele de control de 
prim nivel pentru toate programele de cooperare teritorială; 
• realizarea de analize, completări, comentarii, observaţii şi traduceri ale 
documentelor privind Programele Operaţionale de Cooperare Teritorială Europeană 
(manuale, proceduri, ghiduri, regulamente, etc); 
• participări ale controlorilor de prim nivel din toate Unităţile Teritoriale, în calitate 
de observatori supleanţi, la şedinţele CRESC, finalizate prin întocmirea şi 
transmiterea Rapoartelor de observator CRESC; 
• realizarea de către fiecare Unitate Teritorială a unei baze de date privind 
potenţialii beneficiari ai Programelor Operaţionale din respectiva regiune a ţării 
(adrese, tel., fax, e-mail: consilii judeţene, primării, consilii locale, camere de 
comert, ONG-uri, universităţi, etc.); 
• diseminarea informaţiilor şi participarea la întâlniri cu partenerii români, 
potenţialii parteneri români, autorităţile publice locale în proiectele finanţate în 
cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană, pentru care au fost 
furnizate informaţiile şi clarificările solicitate; 
• participarea la programe de instruire, în ţară şi străinătate, privind controlul de 
prim nivel al Programelor Cooperare Teritorială Europeană; 
• activităţi de identificare a potenţialilor participanţi în Programul ESPON 2013 şi 
crearea unei baze de date cu aceştia; 
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• organizarea la Alba-Iulia, Timişoara şi Cluj de către funcţionarii din DCAT, a 
întâlnirilor regionale cu potenţialii beneficiari ai PO ESPON 2013 şi pentru 
mediatizarea CSDTR; 
• creare bază de date Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;  
• creare bază de date deţinători de date  şi indicatori teritoriali. 
 
 Rezultate semnificative obţinute 
 
Elaborararea Manualului de Control de Prim Nivel, precum si manualele de control 
de prim nivel pentru toate programele de cooperare teritorială, astfel: 
1. Procedura Generală de Control de Prim Nivel; 
2. Manualele de Control de Prim Nivel pentru următoarele Programe de Cooperare 
Teritorială: 

a. Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei (FEDR); 
b. Programul de Cooperare Teritorialã Interregionalã INTERREG IVC (FEDR); 
c. Programul Operaţional pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II 

(FEDR) ; 
Programul Operaţional de Cooperare Interregională ESPON 2013   (FEDR) ;  

d. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova (ENPI);  
e. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina  2007-2013 (ENPI) ;  
f. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul   Mãrii 

Negre (ENPI). 
3. Manualele de Control de Prim Nivel pentru următoarele programe de asistenţă 
tehnică: 

a. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 
(FEDR);  

b. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria -România 
2007-2013 (FEDR) ; 

c. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia (IPA) 
4. Manualul de Proceduri de verificare a achiziţiilor publice conform legislaţiei 
naţionale (OUG nr. 34/2006 – cu actualizările la zi) . 
5. Manualului de Proceduri de verificare a achiziţiilor publice conform PRAG 2008 – 
Ghidul practic. 
 
Elaborarea acestor manuale a necesitat organizarea unor întâlniri de lucru cu toate 
direcţiile din minister implicate în gestionarea Programelor de Cooperare Teritorială 
Europeană (DGAPP, DCTI, DAI, DLAF, DGSPCT), cu experţi din alte State Membre şi o 
corespondenţă intensă cu Autorităţile de Management, stabilite în diferite State 
Membre, ale fiecărui program în parte pentru a pune la dispoziţie documentele 
necesare elaborării procedurilor.  
 
Ca urmare a acestei activităţi, la finele anului 2008, Manualul de Control de Prim 
Nivel pentru Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 
finanţat din Asistenţă tehnică a fost aprobat, urmând ca la începutul lunii ianuarie 
2009 să fie auditat, iar celelalte Manuale au fost finalizate şi au fost introduse în 
circuitul intern de aprobare al MDRL. 
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B. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL POR 
 
 O biective stabilite la începutul anului 2008 
 
Monitorizarea modului de implementare a Programului Operaţional Regional (POR) 
2007-2013 în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării şi întărirea colaborării cu unităţile 
administrativ teritoriale au constituit obiectivele principale ale activităţii experţilor 
POR şi DCAT în anul 2008.  
Alte obiective stabilite la începutul anului 2008 se referă la: 
• efectuarea  vizitelor la faţa locului în vederea contractării, în perioada de 
implementare a proiectelor şi în perioada ulterioară implementării proiectelor; 
• participarea, în calitate de observatori, la şedinţele Comitetului Regional de 
Evaluare Strategică şi Corelare şi informarea AM POR asupra deciziilor luate în 
cadrul şedinţelor CRESC; 
• diseminarea la nivel regional a informaţiilor privind Programul Operaţional 
Regional, prin colaborare cu Direcţia Gestionare Program, Direcţie de Comunicare şi 
Organismele Intermediare din cadrul ADR; 
• participarea la organizarea de evenimente de promovare şi/sau instruiri organizate 
de MDRL la nivel regional. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008, în vederea atingerii 
 obiectivelor stabilite 
 
În cadrul programelor de “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor 
administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii 
publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013”, în conformitate 
cu prevederile HG 811/2006 şi HG 1424/2007, au fost efectuate 282 vizite la faţa 
locului pentru care au fost întocmite un număr de 282 Rapoarte privind stadiul 
implementării programelor, în vederea impulsionării activităţii de elaborare a 
documentaţiilor tehnice şi de depunere a cererilor de finanţare de către beneficiarii 
acestor programe. 
În calitate de observatori desemnaţi la solicitarea AM POR, au fost efectuate 138 
vizite precontractuale la sediul beneficiarilor, pentru care au fost întocmite un 
număr de 138 de “Rapoarte de vizita la faţa locului” privind conformitatea 
documentelor care însoţesc cererile de finanţare, în vederea propunerii spre 
finantare a cererilor depuse, dupa cum urmează: 
• 46 vizite precontractuale pe Axa Prioritara 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii 
regionale şi locale de transport”, DMI 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia  reabilitarea şoselelor de 
centură ”; 
• 4 vizite precontractuale pe Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, câte una pentru fiecare domeniu major de intervenţie, respectiv DMI 3.1. 
“Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”; DMI 
3.2. “Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”; DMI 3.3. “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”; DMI 3.4. “Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă”; 
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• 86 vizite precontractuale pe Axa Prioritară 4 – “Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional şi local” DMI 4.3. “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”; 
• 2 vizite precontractuale pe Axa Prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” DMI 5.1. “Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. 
Au fost întocmite scrisori de clarificări privind unele neconcordanţe între rapoartele 
întocmite de experţii POR din cadrul DCAT, în calitate de observatori AM POR, şi 
experţii OI. 
 
Observatorii CRESC au participat la 35 şedinţe ale Comitetului Regional de 
Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) şi la 2 şedinţe ale Consiliilor de 
Dezvoltare Regională, în cadrul cărora au fost evaluate şi corelate 188 proiecte, şi 
au întocmit 35 de Rapoarte de observator CRESC. 
În vederea stabilirii impactului asupra opiniei publice privind POR 2007-2013, 
săptămânal au fost întocmite şi transmise Rapoarte de monitorizare mass-media şi 
Rapoarte privind evenimentele organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. 
 
Personalul Unităţilor Teritoriale a participat la evenimentele organizate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (seminarii, conferinţe, caravane) în 
vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 
În cursul anului 2008, au fost diseminate informaţii către potenţialii beneficiari şi 
autorităţile publice locale privind programele de finanţare gestionate de către 
MDRL, accesarea fondurilor structurale şi s-a răspuns cu promptitudine întrebărilor 
şi solicitărilor primite din partea acestora. 
 
Au fost elaborate puncte de vedere la documentele care au stat la baza elaborării 
Manualelor de proceduri privind Evaluarea, Selecţia, Contractarea şi Monitorizarea 
proiectelor POR şi s-a elaborat Manualul de proceduri privind activitatea Direcţiei de 
Coordonare a Activităţii în Teritoriu. 

 
 Rezultate semnificative obţinute 

 
• În cadrul şedintelor CRESC au fost evaluate strategic şi corelate un număr de 188 
proiecte/cereri de finantare; 
• A fost stabilit stadiul de depunere a cererilor de finanţare prin Programul 
“Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor administraţiei publice locale în 
pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013” pentru proiectele pregătite prin HG 811/2006 şi 
HG 1424/2007, ca urmare a celor 282 de vizite   efectuate la faţa locului; 
• În urma efectuării vizitelor precontractuale în calitate de observatori AM POR au 
fost propuse spre finanţare 138 de cereri, în urma cărora au fost semnate 32 
contracte de finanţare (26 contracte pe axa prioritară 2, domeniul major de 
intervenţie 2.1.; 1 contract pe axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.3.; 
5 contracte pe axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 4.3.). 
• Au fost elaborate manuale şi proceduri de lucru;  
• S-au intensificat relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu 
potenţialii beneficiari prin acordarea de asistenţă tehnică de specialitate, în scopul 
creşterii gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile. 
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C. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL LUCRĂRI PUBLICE 
 
 Obiective stabilite pentru anul 2008 

 
Monitorizarea şi verificarea, după caz, în teritoriu, a programelor de pietruire, 
reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local, alimentări cu apă la sate şi 
programelor de construcţii de locuinţe şi a altor programe, politici publice din 
domeniul lucrărilor publice şi construcţiilor, cu prezentarea de rapoarte informative 
şi sintetice, urmare a solicitărilor transmise. 

 
 Realizări 
 
În anul 2008, funcţionari din unităţile teritoriale au participat la sesiunea de 
evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii 
unor Baze Sportive de tipul 1 şi 2 din mediul rural, înregistrând ca rezultate 
semnificative evaluarea proiectelor după cum urmează: UT Alba Iulia (32 proiecte), 
UT Brăila (59 proiecte), UT Călăraşi (35 proiecte), UT Timişoara (16 proiecte). 
 
În cadrul unei acţiuni comune cu reprezentanţii Cancelariei Primului-ministru, 
funcţionari din unităţile teritoriale au efectuat 9 vizite la unele obiective finanţate 
potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 7/2006, pentru care au întocmit un număr de 9 
Rapoarte de vizită privind monitorizarea proiectelor. 
 
D. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂTII TERITORIALE, 
AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI LOCUINŢEI 

 
 Obiectiv 
 
Monitorizarea modului în care se aplică programele guvernamentale şi politicile în 
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi locuinţelor la nivel regional, 
judeţean şi local, relaţionarea cu arhitecţii şefi de judeţe şi de municipii  implicaţi 
în planificarea teritorială, organizarea de întâlniri de consultare a factorilor 
interesaţi, prezentarea de rapoarte informative, în baza solicitărilor transmise. 
 
 Realizări 
 
Februarie 2008 - pentru fundamentarea propunerii de  Hotărâre a Guvernului  
referitor la aprobarea  Programului de documentaţii de amenajarea teritoriului şi 
urbanism care au obiective înscrise pe lista UNESCO  s-a solicitat realizarea unei 
evidenţe cu toate documentaţiile de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism aplicabile 
acestor zone, precum şi colectarea cât mai multor informaţii relevante pentru 
stadiul de dezvoltare a acestor zone. 

 
E. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR PHARE CES ŞI PHARE 
CBC. 

 
În perioada 01.01.2008 - 30.11.2008 un număr de 7 funcţionari din Unităţile 
Teritoriale au desfăşurat activităţi pentru Direcţia Generală de Autorizare şi Plăţi 
Programe, având atribuţii specifice funcţionarilor din această direcţie. Drept 
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urmare, au fost întocmite 285 de note de plată pentru contractele Phare CES şi 
Phare CBC. Acest lucru a presupus, în principal, îndeplinirea următoarelor activităţi 
specifice: 
1. • verificarea rapoartelor financiare elaborate de beneficiarii de fonduri  
nerambursabile, a evidenţelor întocmite de către AI – uri şi a documentelor suport 
pentru proiectele finanţate din fonduri PHARE şi verificarea respectării clauzelor 
contractuale şi a legislaţiei aplicabile în vigoare, în vederea  efectuării plăţilor; 
2. • completarea listelor de verificare, introducerea datelor în fişele de calcul, 
întocmirea notelor de plată, conform procedurilor EDIS şi utilizarea programului 
informatic de stabilire a tranşelor finale pentru proiectele finanţate din fonduri 
PHARE, documente ce au fost transmise către Direcţia Generală Autorizare şi Plăţi 
Programe, în vederea supervizării, întocmirii documentelor de plată şi efectuării 
plăţilor către beneficiarii finali/contractori;  
3. • raportarea neregulilor identificate, ca urmare a verificării rapoartelor 
financiare, către ofiţerul de nereguli din cadrul DGAPP; 
De asemenea, au fost desfăşurate activităţi precum: 

 întocmire răspunsuri la adresele beneficiarilor, puncte de vedere către 
Direcţia Juridică şi participare la elaborarea procedurilor şi ghidurilor 
solicitantului; 
 participare la sesiuni de instruire cu beneficiarii programelor PHARE. 
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V. Asigurarea cadrului necesar pentru funcţionarea MDRL 

 
V.1. Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare 
V.2. Direcţia Audit Intern 
V.3. Unitatea de Politici Publice 
V.4. Direcţia Generală Juridică 
V.5. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 
V.6. Direcţia de Comunicare 
V.7. Unitatea de Coordonare a Proiectului 
V.8. Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate 
V.9. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă 
V.10. Direcţia Administrativ 
V.11. Direcţia Sisteme Informatice 
V.12. Direcţia Achiziţii Publice 
V.13. Direcţia Relaţii Externe şi Protocol 
V.14. Direcţia Economică şi Financiară 
V.15. Direcţia Resurse Umane 
 
 
 
V.1. Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare 
 
 Obiectivele stabilite la începutul anului 

 
Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare (D.C.V.U.F.C.) 
efectuează, conform competenţelor stabilite, activităţi de verificare pentru 
programele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională 
finanţate din fonduri PHARE sau din fonduri structurale, în toate etapele de 
implementare a proiectelor beneficiare de finanţare din fonduri comunitare şi pe 
tot parcursul de timp în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare şi de 
tragere la răspundere a entităţilor/persoanelor vinovate. 
 
În vederea bunei desfăşurări a activităţii în anul 2008, au fost stabilite următoarele 
obiective: 
• verificarea respectării legalităţii, regularităţii şi conformităţii în  utilizarea şi 
administrarea fondurilor provenite din bugetul general al Comunităţilor Europene 
sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din 
bugetele de cofinanţare aferente, pentru proiectele stabilite prin planul de control, 
în scopul identificării neregulilor, gestiunii financiare defectuoase şi a fraudelor; 
• verificarea sesizărilor provenite atât din interiorul, cât şi din exteriorul instituţiei 
cu privire la fondurile menţionate mai sus; 
• întocmirea actelor de control în baza cărora sunt determinate sumele plătite 
necuvenit din fonduri comunitare şi/sau cofinanţarea aferentă şi accesoriile 
acestora precum şi transmiterea acestora organismelor abilitate în vederea  
recuperării sumelor  precum şi transmiterea organelor abilitate a rezultatelor 
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verificărilor în cazul descoperirii unor suspiciuni de fraudă sau altor fapte care 
impun sancţiuni penale; 
• semnalarea deficienţelor constatate în utilizarea fondurilor comunitare şi 
raportarea acestora conducerii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
(MDRL); 
• formularea de  propuneri legislative pentru perfecţionarea mecanismelor de 
control  în domeniul fondurilor comunitare şi publice; 
• revizuirea manualelor de proceduri specifice activităţii de control şi adaptarea 
acestora la schimbările legislative; 
•  perfecţionarea însuşirii legislaţiei în domeniu. 
 
 Activităţile realizate pe parcursul anului 2008, în vederea atingerii acestor  
 obiective 
 
• efectuarea analizei de risc pentru determinarea eşantionului reprezentativ de 
proiecte asupra căruia s-a exercitat activitatea de control, în conformitate cu 
reglementările comunitare şi naţionale în vigoare; 
• actualizarea planului de control ; 
• revizuirea manualelor de proceduri specifice activităţii de control pentru  
programele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională 
finanţate din fonduri PHARE sau din fonduri structurale; 
• planificarea  controlului asupra contractelor şi proiectelor care au ca sursă de 
finanţare fondurile PHARE gestionate de MDRL; 
• efectuarea de verificări a proiectelor cu finanţare PHARE gestionate de MDRL şi la 
entităţile implicate;  
• întocmirea actelor de control în baza cărora au fost determinate sumele plătite 
necuvenit din fonduri comunitare şi/sau cofinanţarea aferentă şi accesoriile 
acestora; 
• transmiterea rezultatelor verificărilor către Departamentul pentru Lupta 
Antifraudă (D.L.A.F.) în cazul descoperirii unor suspiciuni de fraudă; 
• transmiterea actelor de control direcţiilor şi entităţilor implicate în vederea luării 
măsurilor administrative/legale care se impun; 
• participarea împreună cu alte structuri de control ale altor entităţi publice, la 
misiunile  intersectoriale derulate de acestea, cu aprobarea conducerii MDRL; 
• raportarea periodică către conducerea ministerului sau către alte autorităţi 
stabilite de cadrul normativ asupra constatărilor şi recomandărilor rezultate din 
activităţile  de verificare şi control. 
 
 Rezultate obţinute 
 
În anul 2008, în cadrul D.C.V.U.F.C., a fost finalizat un număr de 60 de procese-
verbale de constatare, prin aprobarea acestora de către Responsabilul cu 
Autorizarea Programului şi Responsabilul Adjunct cu Autorizarea Programului. Un 
număr de 38 procese verbale constituie titluri de creanţă în baza cărora sunt 
determinate sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi care au fost 
transmise beneficiarilor în vederea recuperării debitelor. 
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Din acestea, în 10 cazuri s-a efectuat plata voluntară a debitului în conturile 
indicate sau s-a dispus reţinerea din plăţile următoare la care aveau dreptul 
beneficiarii. Un număr de 19 titluri executorii au fost transmise Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) pentru recuperare şi pentru 9 titluri se vor iniţia 
măsurile de recuperare dacă beneficiarii nu vor achita sumele la termenele 
scadente. 
 
De asemenea, D.C.V.U.F.C. a emis puncte de vedere privind elaborarea de acte 
normative în legătură cu cadrul de reglementare al domeniului de activitate al 
direcţiei şi a transmis propuneri de modificare, respectiv, completare privind 
Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii de Guvern 
nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 
79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, prin acest mod  
urmărindu-se eficientizarea activităţii specifice direcţiei şi armonizarea legislativă 
cu prevederile normelor comunitare în materia activităţii de control.  
 
În relaţia de colaborare cu celelalte direcţii, D.C.V.U.F.C. a participat la diverse 
întâlniri de lucru, a emis puncte de vedere pentru probleme specifice întâlnite şi a 
prezentat diferite speţe întâlnite, astfel contribuind la rolul preventiv al activităţii 
de control.  
 
Concomitent cu activitatea de verificare şi constatare, s-au întocmit o serie de 
documente necesare derulării corespunzătoare activităţii D.C.V.U.F.C., după cum 
urmează: 
•  revizuirea Manualului de proceduri de control pe fonduri PHARE; 
• elaborarea Manualului de proceduri de control P.O.R. (Programul   Operaţional 
Regional); 
• elaborarea Manualului de proceduri de verificare privind programul de cooperare 
transfrontalieră (România – Bulgaria, România – Ungaria, România –Serbia); 
• proceduri specifice de lucru privind activitatea de recuperare a 
creanţelor/fondurilor utilizate necorespunzător în cadrul P.O.R.; 
• raportări către Departamentul pentru Luptă Antifraudă (D.L.A.F.) privind 
activitatea de constatare şi recuperare fonduri comunitare; 
 
Identificarea creanţelor bugetare de recuperat pe baza notelor de 
control/informare transmise de D.L.A.F. 
 

 
V.2. Direcţia Audit Intern 
 
 Obiectivele generale ale direcţiei 
 
• să ofere o asigurare obiectivă şi consiliere, destinate să îmbunătăţească sistemele 
de management şi activităţile MDRL astfel încât direcţiile MDRL: 

 să aplice în mod eficient, eficace şi adecvat politicile, procedurile şi    
sistemele 
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 să utilizeze resursele într-o manieră economică şi eficientă 
 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 MDRL 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. 
 
 Activităţile realizate de Direcţia audit intern pe parcursul anului 2008 

 
În anul 2008, Direcţia Audit Intern şi-a realizat activitatea pe baza Planului anual de 
audit, aprobat de conducerea ministerului. Planul anual de audit a fost actualizat în 
luna iulie 2008, principala modificare constând în creşterea ponderii (de la 48% la 
55% din numărul total) misiunilor de audit în domeniul gestionării programelor 
finanţate din fonduri PHARE şi structurale. 
 
Astfel, planul de audit aferent anului 2008 actualizat a cuprins 24 misiuni: 
• auditarea programelor finanţate din bugetul statului şi activitatea internă a MDRL 
(7 misiuni planificate); 
• auditarea programelor finanţate din fonduri PHARE (4 misiuni planificate); 
• auditarea programelor finanţate din fonduri structurale (9 misiuni planificate); 
• auditarea activităţii unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 
autoritatea MDRL (3 misiuni planificate); 
• evaluarea  stadiului  implementării recomandărilor formulate în rapoartele de 
audit (o misiune planificată) 
 
În afară de misiunile cuprinse în planul anual de audit, Direcţia Audit Intern a 
realizat, la solicitarea conducerii ministerului, 4 misiuni de audit ad-hoc. Aceste 
misiuni au vizat aspecte privind evaluarea procedurilor şi sistemului de control 
intern precum şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor personalului în cadrul 
programelor finanţate din fonduri PHARE.  
  
Gradul de realizare a planului de audit intern pentru anul 2008 a fost de 104%. 
 
În cursul anului 2008, Direcţia Audit Intern a desfăşurat şi activităţi metodologice 
(îmbunătăţirea cadrului procedural la nivelul ministerului) şi de consiliere.  

 
  Rezultate semnificative obţinute 

 
Pe parcursul anului 2008, Direcţia Audit Intern a formulat în cadrul misiunilor de 
audit intern un număr de 292 recomandări către entităţile auditate dintre care 189 
direcţiilor din cadrul ministerului, iar 103 către instituţii în subordinea / 
coordonarea ministerului.  
 
Urmare a desfăşurării misiunii de urmărire a implementării recomandărilor, pe 
parcursul anului 2008 s-a constatat că prin implementarea recomandărilor formulate 
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în rapoartele de audit intern s-a îmbunătăţit activitatea entităţilor auditate şi, 
implicit, au fost reduse sau eliminate majoritatea disfuncţionalităţilor constatate. 
 
Principalele domenii de activitate supuse evaluării şi respectiv perfecţionării 
sistemelor interne de control au fost: 
• completarea ROF-ului cu atribuţiile specificate în Regulamentele (CE) 
nr.1083/2006, în regulamentele CE aferente programelor de cooperare teritorială  
• amendarea Acordurilor Cadru dintre minister (în calitate de AMPOR) şi ADR-uri (în 
calitate de Organisme Intermediare)  
• îmbunătăţirea Manualelor de proceduri: la nivelul AMPOR, Organismelor 
Intermediare, a structurilor MDRL care îndeplinesc rolul de Autoritate Naţională 
pentru programele de cooperare teritorială URBACT II, INTERREG IVC, ESPON 2013, 
sud-estul Europei, manualele de proceduri interne EDIS ale Agenţiei de 
Implementare Phare 
• corelarea procedurilor EDIS ale Agenţiei de Implementare Phare (MDRL) cu cele ale 
Autorităţilor de Implementare (ADR, BRCT) 
• proiectarea sistemului de gestionare a conflictelor de interese ce se pot manifesta 
în derularea programelor finanţate din fonduri europene,  
• îmbunătăţirea structurii fişelor de post aferente personalului implicat în derularea 
Programelor finanţate din fonduri europene, 
• îmbunătăţirea activităţii Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial. 
 
Pe plan metodologic, Direcţia Audit Intern a desfăşurat o activitate susţinută de 
elaborare a manualelor de audit intern specifice Programelor gestionate de MDRL 
(Programul Operaţional Regional şi 11 Programe de Cooperare Teritorială), iar în 
ceea priveşte eficacitatea muncii de audit a monitorizat şi informat conducerea 
ministerului privind desfăşurarea misiunilor de audit extern şi intern, precum şi 
stadiul implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit. 
 
În scopul îndrumării metodologice şi coordonării planificării şi raportării activităţii 
de audit intern, Direcţia Audit Intern a organizat în perioada 19-21 noiembrie 2008 o 
reuniune de lucru cu auditorii interni din sistemul de gestiune al Programului 
Operaţional Regional, la care au participat auditori din cadrul ADR-urilor, precum şi 
reprezentanţi ai Autorităţii de Audit şi ai Unităţii Centrale de Armonizare a Auditului 
Public Intern.  
 
Principalele problematici abordate în cadrul lucrărilor au privit: 
• coordonarea activităţilor efectuate de Unităţile de Audit Intern din cadrul ADR-
urilor cu cele ale Direcţiei Audit Intern; 
• îmbunătăţirea manualelor de audit interne ale Direcţiei Audit Intern  şi ale 
Unităţilor de Audit Intern; 
• îmbunătăţirea sistemului de raportare a activităţii auditului intern în cadrul 
sistemului de gestiune a POR. 
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V.3. Direcţia Generală Juridică 
 
 Analiza mediului intern 

  În anul 2008, structura organizatorică a Direcţiei Generale Juridice a 
cuprins următoarele compartimente: 
• serviciul reprezentare instanţă; 
• serviciul avizare proiecte acte normative şi ordine ale ministrului şi evidenţa 
legislaţiei; 
• serviciul avizare contracte. 
 
 Analiza mediului extern 

 
În anul 2008, Direcţia Generală Juridică, pentru realizarea activităţilor sale în 
avizarea proiectelor de acte normative, a conlucrat cu toate ministerele din 
aparatul de lucru al Guvernului.  
 
De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Direcţia Generală 
Juridică, a colaborat cu secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru 
Relaţia cu Parlamentul şi Monitorul Oficial al României. 
 
  Priorităţi şi activităţi 

 
Priorităţile stabilite în activitatea direcţiei pentru anul 2008 au fost următoarele: 
• 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. 1226-2006 
• avizarea tuturor contractelor în care ministerul este parte, cu respectarea 
procedurii interne; 
• reprezentarea în instanţă a intereslor ministerului. 
 
Activităţile care au fost desfăşurate de către Direcţia Generală Juridică, în anul 
2008, în vederea realizării priorităţilor pr termen mediu enumerate, sunt 
următoarele: 
• 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. 
 
  Rezultate în activitate 
 
I. ACTE NORMATIVE 
În anul 2008, au fost promovate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, adoptate în şedinţele Guvernului României şi publicate în Monitorul 
Oficial al României un număr de 75 de acte normative. 
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În anul 2008, au fost promovate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi aprobate în şedinţele Guvernului României un număr de 26 de 
memorandumuri. 
 
În anul 2008, au fost avizate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor un număr de 182 de acte normative promovate de alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale. 
 
În anul 2008, au fost promovate şi publicate în monitorul Oficial al României un 
număr de 38 ordine lae ministrului. 
 
II. CONTRACTE ŞI ACTE ADIŢIONALE 
În perioada aprilie+decembrie 2007, Direcţia generală Juridică a avizat un număr de 
1429 contracte şi acte adiţionale. 
 
În anul 2008, Direcţia Generală Juridică a avizat un număr de 1615 contracte şi acte 
adiţionale, la care se adaugă avizarea documentaţiilor de atribuire. 
 
III. NOTIFICĂRI, CONCILIERI 
În perioada 2007+2008, Direcţia Generală Juridică a realizat un număr de 262 
notificări şi concilieri. 
 
În urma notificărilor şi concilierilor au fost recuperate următoarele sume: 
• 904.688,12 RON 
• 575.190,23 EURO 
 
IV. REPREZENTARE INSTANŢĂ 
În present ministerul are rolul instanţelor judecătoreşti un număr de 350 dosare. 
 
În anul 2008 Direcţia Generală Juridică a câştigat în istanţă, definitiv şi irevocabil un 
număr de 106 procese. 
 
În anul 2008 Direcţia Generală Juridică a pierdut în istanţă, definitive şi irevocabil 
un număr de 15 procese. 
 
În urma proceselor Direcţia Generală Juridică a recuperat următoarele sume: 
• 9.096.748,35 RON 
• 1.828.631,34 EURO 
 
Conform pct. III şi IV Direcţia Generală Juridică a recuperat, de la înfiinţarea 
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor până în prezent, în 126 de 
contracte, următoarele sume, intrate efevtiv în conturile instituţiei noastre: 
• 10.001.436,47 LEI 
• 2.403.821,57 EURO 
 
Menţionăm că, în afara sumelor sus menţionate, Direcţia Generală Juridică a 
trimis spre executare un număr de 45 sentinţe judecătoreşti, definitive şi 
irevocabile, în urma cărora MDLPL urmează să recupereze următoarele sume: 
•  609.738,85 EURO 



 99
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

• 1.032.800,11 RON 
 
Aceste sume sunt aproximative deoarece unele hotărâri judecătoreşti nu au 
individualizat cuantumul dobânzilor care curg până la data plăţii efective a 
debitelor. 
 
 
V.4. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social 
 

 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 

Garantarea bunei desfăşurări a activităţii privind relaţia cu Parlamentul: 
• reprezentarea punctului de vedere al MDRL  în procesul  de dezbatere 
parlamentară 
• gestionarea procesului de dialog între Parlament şi MDRL prin pregătirea de 
răspunsuri şi puncte de vedere  la interpelările, solicitările şi iniţiativele legislative 
făcute de comisii camere sau membri ai legislativului 
• monitorizarea activităţii parlamentului în vederea asumării acelor aspecte ce sunt 
de interes pentru activitatea MDRL 
 monitorizarea agendei parlamentare în vederea asigurării participării 

reprezentanţilor 
 asigurarea dialogului cu partenerii sociali în vederea  unei consultări 

permanente pe marginea procesului legislativ generat de MDRL precum şi a 
politicilor publice promovate 
 asigurarea dialogului permanent cu societatea civilă şi cetăţenii prin 

activitatea de transparenţă  
Crearea unor standarde de derulare a celor 3 mari tipuri de activităţi ce revin în 

competenţa DRPDS. 

Proiectarea şi derularea de programe de interacţiune socială care să servească 
drept cadru pentru dialog, consultări, informare şi dezbatere publică. 

Crearea de parteneriate pentru diferitele tipuri de programe de interacţiune 
socială. 

 

 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 

 

DRPDS a desfăşurat o activitate intensă pe următoarele nivele: dezvoltarea 
interfeţei de interacţiune cu grupuri 
interesate, dezvoltarea unor mecanisme de 
lucru la nivelul MDRL pentru asigurarea 
fluxului 

informaţional necesar dezvoltării interfeţei de 
acţiune, crearea de proceduri interne ale 
DRPDS şi proceduri de interacţiune cu 
direcţiile din interiorul Ministerului.  

Şedinţă CDS 
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În ceea ce priveşte compartimentul relaţia cu Parlamentul din cadrul DRPDS, în 
anul 2008, activitatea acestuia s-a desfăşurat pe următoarele direcţii, direct sau 
prin intermediul DRP:  

• derularea procesului de dezbatere parlamentară a proiectelor de acte normative 
iniţiate de MDRL; 

• pregătirea punctelor de vedere şi contribuţiilor ministerului pe marginea unor 
proiecte de acte normative propuse de alţi iniţiatori şi în dezbateri publice 
organizate de comisiile parlamentare; 

• elaborarea punctelor de vedere şi a răspunsurilor MDRL la interpelările, punctele 
de vedere şi iniţiativele membrilor Parlamentului sau comisiilor; 

• gestionarea procesului de întocmire a mesajelor şi punctelor de vedere ale MDLPL 
faţă de declaraţiile politice susţinute în Parlament. 

Compartimentului Relaţia cu Parlamentul a desfăşurat următoarele activităţi: 

• gestionarea traseului parlamentar al proiectelor de acte normative iniţiate de 
MDRL; 

• constituirea unei biblioteci a proiectelor de acte normative iniţiate de MDRL 
însoţite de documente reflectând traseul parlamentar; 

• comunicarea cu comisiile parlamentare în vederea informării MDRL cu privire la 
problemele de interes din activitatea legislativă a ministerului; 

• coordonarea elaborării punctelor de vedere susţinute de MDRL în cadrul comisiilor 
şi plenului Parlamentului; 

• coordonarea activităţii de susţinere a proiectelor de acte normative generate de 
MDRL la nivelul grupurilor parlamentare; 

• coordonarea activităţii direcţiilor şi a altor structuri ale MDRL desfăşurate în 
Parlament pentru susţinerea iniţiativelor legislative ale ministerului; 

• coordonarea activităţii de comunicare cu Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul din cadrul Guvernului. 

Compartimentul Dialog Social dezvoltă o activitate menită să aducă noi dimensiuni 
în planul dialogului social cu structurile patronale şi sindicale. 

Pe parcursul anului 2008, activitatea acestui 
compartiment a vizat: 

• funcţionarea Comisiei de Dialog Social în 
vederea consultării confederaţiilor cu privire la 
proiectele de acte normative iniţiate de MDRL; 

• informarea partenerilor sociali cu privire la 
politicile publice derulate de MDRL şi impactul 
acestora asupra grupurilor interesate; 

• monitorizarea punctelor de vedere formulate 
de partenerii sociali în cadrul şedinţelor CDS; 

• transmiterea acestor informaţii către 
conducerea ministerului şi către direcţiile iniţiatoare; 

Întâlnire cu mediul academic
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• constituirea unei biblioteci de documente care reflectă activitatea de dialog 
social; 

• dezvoltarea de noi mecanisme de lucru care să permită adâncirea  bazei de 
consultare şi creşterea calităţii dezbaterii în procesul de consultare (constituirea şi 
reglementarea activităţii în subcomisii) 

• menţinerea relaţiei cu Departamentul de Dialog Social din cadrul Guvernului; 

• menţinerea relaţiei cu Consiliul Economic şi Social. 

Relaţia cu societatea civilă  are ca obiectiv principal informarea opiniei publice -
grupurilor interesate şi cetăţenilor asupra cărora se răsfrânge impactul măsurilor  şi 
politicilor implementate de MDRL. 

În cadrul Compartimentului Transparenţă, pe parcursul anului 2008, principalele 
activităţi s-au circumscris asigurării dialogului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 
constituite ale acestora; structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale şi asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiect de activitate unul dintre 
domeniile aflate în responsabilitatea 
ministerului.  

Această activitate s-a desfăşurat în principal 
prin următoarele mecanisme: 

• asigurarea transparenţei decizionale privind 
procesul legislativ derulat de minister; 

• crearea şi consolidarea de mecanisme ale 
dialogului social, organizarea de consultări şi 
şedinţe publice; 

 • coordonarea comunicării dintre cetăţeni şi 
structurile ministerului, asigurarea pregătirii şi transmiterii răspunsurilor la 
solicitările, întrebările şi observaţiile formulate prin intermediul site-ului sau a liniei 
telefonice directe cu cetăţeanul. 

Activităţile derulate în vederea asigurării dialogului cu societatea civilă subsumează 
şi relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile legal constituite, din domeniul de activitate al 
ministerului: 

• dezvoltarea dialogului cu structurile societăţii civile, asociaţii şi fundaţii legal 
constituite, având ca obiect de activitate problematici ce se subsumează atribuţiilor 
MDRL; 

• dezvoltarea unui proces de dialog prin informarea acestora în domeniul dezvoltării 
regionale, al lucrărilor publice şi locuirii, precum şi în domeniul tematicilor incluse 
în angajamentele MDRL derivate din obiectivele Agendei Lisabona. 

Relaţia cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale a vizat 
următoarele: 

• informarea structurilor asociative cu privire la derularea procesului de legiferare 
al ministerului 

• asigurarea comunicării între structurile asociative şi direcţiile iniţiatoare 

Consultare publică
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• consultarea structurilor asociative cu privire la politicile publice care ţin de 
problematica locuirii;  

• organizarea de consultări publice.  

 

 Rezultate ale activităţii 

 

Compartimentul Relaţia cu Parlamentul 
Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social, a gestionat în cursul anului 2008, un 
număr de 56 de acte normative, care au avut traseu guvernamental şi parlamentar. 
Dintre acestea, 13 acte normative iniţiate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor sau care vizau activitatea Ministerului (4), au devenit Legi, 
publicate în Monitorul Oficial.  

De asemenea un număr de 7 acte normative au fost respinse de ambele Camere 
parlamentare, Senat şi Camera Deputaţilor, acte pentru care procedura legislativă a 
încetat. Restul actelor normative, în număr de 32, se aflau la începutul anului 2009, 
în stadii diferite, în dezbatere în Comisiile permanente, ale Camerei Deputaţilor sau 
Senatului, pentru raport sau aviz. 

În ceea ce priveşte întrebările şi interpelările, în cursul anului 2008, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog 
Social a întocmit şi a transmis răspuns Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul din cadrul Guvernului României la un număr de  94 de întrebări şi 
interpelări, venite  din partea deputaţilor şi a senatorilor din Parlamentul României 
în cadrul sesiunii parlamentare. 

În anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin DRPDS, a transmis 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Guvernul României, punct de 
vedere la un număr de 24 propuneri legislative parlamentare, iniţiate de senatori şi 
deputaţi. Dintre acestea, în sesiunea parlamentară februarie – iunie, dintre cele 8 
propuneri legislative pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a 
transmis DRP puncte de vedere, un număr de 5 iniţiative parlamentare au fost 
susţinute în vederea promovării în Parlament iar restul, în număr de 3, nu au fost 
susţinute de către Minister. În sesiunea parlamentară septembrie-decembrie, 
Ministerul a transmis DRP un singur punct de vedere de susţinere a iniţiativei 
legislative parlamentare, restul de 9 nefiind susţinute. Restul de 6 iniţiative 
legislative parlamentare se aflau la începutul anului 2009 pe circuitul avizării sau în 
curs de întocmire a răspunsului. 

Compartimentul Dialog Social 
În perioada ianuarie-decembrie 2008 au avut loc 14 şedinţe ale Comisiei de Dialog 
Social şi 6 şedinţe ale subcomisiilor de Dialog Social în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. 

În cadrul celor 16 şedinţe CDS, au fost supuse consultării 55 de  proiecte de acte 
normative, toate fiind avizate favorabil. 

Proiectele de acte normative supuse consultării Comisiei de Dialog Social pe 
parcursul anului 2008 privesc următoarele domenii : 

• locuire şi locuinţe (14 proiecte de acte normative) 
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• urbanism (13 proiecte de acte normative) 

• programe derulate prin intermediul ANL (9 proiecte de acte normative) 

• tehnica în construcţii (6 proiecte de acte normative) 

• reabilitarea blocurilor de locuinţe (6 proiecte de acte normative) 

• organizarea şi funcţionarea MDRL (3 proiecte de acte normative) 

• ESPON (2 proiecte de acte normative) 

• Programul Operaţional Regional (3 proiecte de acte normative) 

• Cooperare Teritorială Europeană (1 proiect de act normativ) 

Compartimentul Transparenţă 
Pe parcursul anului 2008, 57 de proiecte de acte normative fost supuse consultării 
cetăţenilor prin intermediul site-ului MDRL şi afişate la sediu, conform Legii Nr. 52 
din 21 ianuarie 2003, privind transparenţa în administraţia publică. 

Dintre cele 57 de proiecte de acte normative, 32 au fost transmise spre consultare şi 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prezentând 
interes pentru acestea, conform Hotărârii de Guvern Nr. 521 din 9 iunie 2005, 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

La Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social s-au primit, în perioada ianuarie-
decembrie 2008, 24 de recomandări, observaţii sau puncte de vedere, cu privire la 
14 proiecte de acte normative, din partea cetăţenilor sau a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

Pe lângă activitatea legată de transparenţa procesului legislativ al ministerului, 
compartimentul Transparenţă a iniţiat şi derulat o serie de programe multianuale de 
consultare şi informare, după cum urmează: 

• Program multianual de Consultare cu mediul academic realizat în parteneriat cu 
Academia Română,  Dezvoltare. Dialog. Democraţie (3D), în cadrul căruia au avut 
loc 3 sesiuni de lucru multidisciplinare; 

• Program multianual de Informare pentru Consultare realizat în parteneriat cu SRR, 
Dialog pentru Dezvoltare. A fost semnat şi un protocol  de cooperare între cele două 
instituţii; 

• Plan multianual privind Dialogul pe teme economice, sociale, de mediu generate 
de politicile de locuire propuse de minister. Un prim tronson al proiectului a fost 
realizat în parteneriat cu primăria sectorului 4 şi organizaţiile de locatari. 

 
V.5. Unitatea de Politici Publice 
 
 Obiectivele Direcţiei de Politici publice pentru anul 2008 
 

1. Elaborarea Planului strategic al ministerului; 
2. Dezvoltarea sistemului de control managerial în cadrul ministerului; 
3. Întărirea sistemului de elaborare şi evaluare a politicilor publice. 
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 Activităţi 
 

În domeniul planificării strategice:  
• Elaborarea componentei de planificare bugetară a Planului strategic instituţional şi 
a fişei sintetice; 
• Elaborarea planului de acţiune privind implementarea Planului strategic 
instituţional; 
• Actualizarea Planului strategic instituţional – componenta de management; 
• Corelarea celor două componente ale Planului strategic instituţional; 
• Coordonarea celor 4 subgrupuri tehnice de management. 
 
În domeniul sistemului de control managerial intern: 
• Reorganizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control managerial al MDRL; 
• Organizarea de sesiuni de informare privind Sistemul de control managerial intern 
(SCMI); 
• Inventarierea procedurilor existente în minister; 
• Identificarea activităţilor principale care necesită elaborarea unor proceduri; 
•  Elaborarea fişelor standardelor SCMI; 
• Corelarea sistemului de elaborare şi aprobare a procedurilor operaţionale şi de 
sistem cu prevederile legale în vigoare; 
• Elaborarea de proceduri operaţionale; 
• Avizarea de proceduri operaţionale iniţiate de alte direcţii; 
• Realizarea unei analize privind managementul documentelor;  
• Implementarea efectivă a procedurilor de lucru la nivel direcţiei; 
•  Coordonarea grupurilor de lucru pe direcţii de activitate. 
 
În domeniul politicilor publice:  
• Constituirea şi asigurarea activităţii Grupului de lucru pentru politici publice; 
• Centralizarea documentelor de politici publice existente la nivelul MDRL precum şi 
a iniţiativelor de politici publice;  
• Acţiuni de conştientizare a personalului MDRL cu privire la legislaţia în domeniul 
politicilor publice; 
• Elaborarea şi implementarea unui ghid metodologic de politici publice;  
• Elaborarea raportului de evaluare a activităţii de politici publice la nivelul MDRL.  
 
Direcţia de Politici Publice a coordonat de asemenea lucrări de sinteză cu 
implicarea unui număr mare de direcţii şi a reprezentat punctul de vedere al 
ministerului în domeniul de competenţă. 
 
Începând din aprilie 2008, când a fost constituită Direcţia de Politici Publice, s-au 
înregistrat următoarele aspecte semnificative pe domenii de activitate: 
 
  Rezultate semnificative obţinute 

 
În domeniul planificării strategice: 
• A fost emis Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.983 din 2008 
privind organizarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de 
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management în vederea asigurării structurii necesare pentru finalizarea Planului 
Strategic Instituţional; 
• A fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 837/2008 
pentru aprobarea etapei a II-a: componenta de programare bugetară a planului 
strategic pe termen mediu (2007-2009) al MDRL 
(http://www.mdlpl.ro/_documente/plan_strategic/PSI_componenta2_2008.pdf); 
• A fost finalizat Planul de acţiune pentru implementarea Planului Strategic al 
MDRL şi monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice aferent anului 2008; 
• A fost îmbunătăţit procesul de planificare strategică prin organizarea reuniunilor 
subgrupurilor tehnice de management care au asigurat o mai bună comunicare la 
nivel organizaţional; 
• Organizarea unei sesiuni de informare în domeniul planificării strategice cu accent 
pe programarea bugetară, în colaborare cu secretariatul general al Guvernului. 
 
În domeniul sistemului de control managerial intern: 
• A fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 870/2008 
privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial; 
• A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, aprobat prin Ordinul 
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1307/2008; 
• A fost elaborat Ghidul informativ privind sistemul de control managerial intern 
al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; 
• A fost realizat Ghidul privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, aprobat de către Comisia 
SCMI; 
• Au fost elaborate două proceduri operaţionale în cadrul DPP; 
• Au fost avizate un număr de 7 proceduri elaborate de alte direcţii; 
• S-au elaborat fişele sintetice ale celor 25 de standarde de control managerial 
intern şi formatul unic de raportare privind implementarea acestora, care au fost 
aprobate de către Comisia SCMI; 
• Au fost organizate şedinţele grupurilor de lucru pe direcţii de activitate (în medie 
4 şedinţe pentru fiecare grup) şi a fost oferită consultanţă membrilor acestora în 
vederea elaborării planurilor, respectiv rapoartelor de implementare pentru un 
număr de cinci standarde de control intern. 
• S-a elaborat raportul privind stadiul implementării standardelor de control 
managerial intern în cadrul MDRL; acesta a fost înaintat secretarului general al 
MDRL, în calitate de preşedinte al Comisiei de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.   
 
În domeniul politicilor publice:  
• A fost emis Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1240 din 
25.09.2008 privind constituirea şi organizarea Grupului de lucru pentru elaborarea 
documentelor de politici publice, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1226/2007.  
• A fost redactat Ghidul privind elaborarea documentelor de politici publice în 
cadrul MDRL, cu scopul realizării unei mai bune asimilări a modalităţilor şi 
procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice la nivelul MDRL.  
• Au fost elaborate, cu sprijinul DPP, trei propuneri de politici publice: 
1. Propunere de politică publică privind administrarea eficientă a   condominiilor;  
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2. Propunere de politică publică privind stimularea ofertei de locuinţe cu destinaţia 
de închiriat, accesibile şi de calitate; 
3. Propunere de politică publică privind stimularea ofertei de locuinţe accesibile şi 
decente care au fost transmise spre avizare către ministerele competente.  
• A fost realizat raportul de evaluare cu privire la activitatea de politici publice 
desfăşurată la nivelul MDRL, în conformitate cu H.G. nr. 775/2005. 
• Au fost organizate 2 sesiuni de formare în domeniul politicilor publice pentru 
personalul MDRL, dintre care una în colaborare cu Secretariatul General al 
Guvernului; 
• Au fost formulate puncte de vedere privind propunerea de politică publică Panul 
verde – ecoadministraţia elaborată de MMDD. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de sinteză şi reprezentare: 
• A fost elaborat Raportul privind îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor prevăzute în 
Programul de Guvernare, după patru ani de mandat, de competenţa Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (în special, capitolele 15 şi 16); 
• A fost realizată Carta Albă a guvernării 2005–2008  
 (http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1390)  
• A fost redactat Raportul sintetic privind contribuţia MDRL în 2008 la îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute în Programul Naţional de Reforme; 
• Au fost centralizate propunerile MDRL pentru reducerea în mod semnificativ a 
procedurilor şi întârzierilor administrative asociate obţinerii de autorizaţii; 
• A fost finalizat raportul privind activitatea MDRL relevantă pentru elaborarea 
raportului de monitorizare a Cartei europene a limbilor minoritare şi regionale, de 
către Departamentului de Relaţii Interetnice. 
• Direcţia de Politici Publice a întreprins demersuri pentru derularea unui proiect 
intitulat Platformă pentru dezvoltare locală durabilă în vederea accesării a 2,5 
milioane lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – 
Dezvoltarea capacităţii administrative. În acest sens, a fost depusă fişa de proiect la 
Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative; 
• A fost elaborată raportarea privind resursele financiare utilizate şi rezultatele 
obţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei până la data de 31 august 
2008, în comparaţie cu cele stabilite la elaborarea Legii bugetului de stat pe anul 
2008 în Documentul de politici publice sectoriale, strategie şi coordonarea politicilor 
structurale pentru anul 2008 şi perspectiva 2009-2011; 
• Elaborarea Documentului de politici publice sectoriale, strategie şi coordonare a 
politicilor structurale pe anul 2009 şi perspectiva 2010-2012 (Anexa A la Proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009);  
• Direcţia a contribuit la coordonarea şi redactarea răspunsului MDRL cu privire la 
Environmental Policy Review 2008; 
• Reprezentanţi ai DPP au colaborat cu DCTE la realizarea unor instrumente de 
management; 
• A fost susţinută o prezentare cu tema Implementarea sistemului de control 
managerial intern - o alternativă în cadrul Conferinţei „Inovaţie şi calitate în 
sectorul public” organizată de ANFP (2008); 
• A fost prezentat punctul de vedere al ministerului privind contribuţia managerilor 
publici la procesul de reformă din cadrul MDRL în cadrul Conferinţei YPS din 31 
octombrie 2008; 
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• În cadrul întâlnirilor organizate de Departamentul pentru Afaceri Europene, a fost 
prezentat stadiul implementării acţiunilor din sarcina MDRL incluse în Programul 
Naţional de Reforme. 
 

V.6. Direcţia de Comunicare 
 
  Obiectivele generale stabilite pentru 2008 
 
Comunicarea externă 
• Promovarea MDRL la nivel naţional şi internaţional ca instituţie guvernamentală 
responsabilă cu aplicarea politicilor de dezvoltare regională, cooperare teritorială, 
lucrări publice si locuinţe;internaţional  
• Informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului larg cu privire la politica de 
dezvoltare regională la nivel european si naţional ; 
• Promovarea programelor operaţionale finanţate din fonduri europene, pentru 
care MDRL este autoritate de management/autoritate naţională; promovarea se va 
face în rândul opiniei publice, în general, şi a potenţialilor beneficiari ai fiecărui 
program, în special  
• Informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului larg cu privire la politica 
guvernamentală si a programelor derulate de MDRL în domeniul locuirii  
• Informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului larg cu privire la programele din 
domeniul lucrărilor publice derulate de MDRL; 
• Informarea publicului larg şi a instituţiilor administraţiei publice locale cu privire 
la importanţa conceptului de amenajare teritorială, a urbanismului si a respectării 
principiilor urbanistice în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale.  

 
  Comunicarea internă 

• Dezvoltarea unui climat comunicaţional intern eficient, care să permită un flux 
informaţional intern necesar susţinerii mesajelor comunicaţionale ale MDRL. 
 
 Activităţi derulate pe parcursul anului 2008 
 
1. Promovarea programelor finanţate din fonduri europene 
(Raportul urmăreşte structura memorandurilor interne de delegare de atribuţii) 
 
1.1.Programul Operaţional Regional 
 

a. Gestionarea relaţiei cu mass-media 
Pe toată perioada de referinţa a raportului, DC a asigurat relaţia cu mass-media 
pentru conferinţele regionale de conştientizare a POR, vizitele de lucru ale 
ministrului, inaugurarea unor obiective finanţate prin programele coordonate de 
minister, alte evenimente cu participarea mass-media. 

b. Coordonarea biroului de informare   
Punctul de informare al Direcţiei de Comunicare a fost stabilit ca punct de contact 
şi birou de informare al Programului Operaţional Regional. În acest context, 
activitatea ofiţerilor de comunicare a fost aceea de a răspunde solicitărilor de 
informaţii şi de a fi un mijlocitor între experţii REGIO şi publicul larg. 
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Raportat la Programul Operaţional Regional (REGIO) – prin Punctul de Informare al 
MDRL – au fost adresate 973 de solicitări, de către un număr de 714 de persoane, din 
care: 
- solicitări scrise – 644 
- solicitări prin telefon – 329  

Dintre aceste solicitări, in care 
precizăm ca nu au fost cuprinse cele 
primite direct de la vizitatorii Punctului 
de Informare – 644 au fost adresate în 
scris – email, posta, fax –, în timp ce 329 
au fost adresate prin telefon. 
 
 c. Realizarea şi monitorizarea 
campaniilor media de promovare a POR 
(spoturi TV, apariţii editoriale presa 
scrisă, audio sau TV). 
• redactarea textului machetei de presă publicată în cotidiene şi ziare locale în baza 
contractului de servicii media; 
• analiza rapoartelor de monitorizare şi elaborarea recomandărilor pentru creşterea 
eficienţei campaniei; 
• serviciul de presă a asigurat relaţia cu mass-media pentru conferinţele regionale 
de lansare a REGIO, pentru vizitele de lucru ale ministrului;  
• după acordarea contractului de realizare a unei serii de 6 episoade TV dedicate 
REGIO, împreună cu ofiţerul de comunicare a POR s-au stabilit: conceptul 
episoadelor, textul VO, prezentatorul, modul de difuzare a episoadelor. Contractul 
este în curs de derulare. 
 
 d. Elaborarea specificaţiilor tehnice: 
• servicii de organizare de evenimente pentru potenţiali beneficiari ai POR, mass 
media;  
• servicii de editare si tipărire de publicaţii; 
• servicii de realizare de materiale promoţionale personalizate 
• servicii de achiziţionare spatii media,  
• servicii de realizare a sondajului de opinie;  
• revizuirea caietului de sarcini pentru realizarea sondajului de opinie privind gradul 
de informare despre POR al grupurilor de potenţiali solicitanţi de finanţare; 
• revizuirea caietului de sarcini pentru restructurarea site-ului www.inforegio.ro. 
 Pentru fiecare din aceste servicii subcontractate DC, prin reprezentanţii săi a 
participat în comisiile de licitaţie în calitate de specialişti pe comunicare şi de 
asemenea au vizat contractele de servicii întocmite. 
 
 e. Organizarea de evenimente, a caravanelor de informare şi a sesiunilor de 
informare  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin DG AMPOR a derulat în perioada 21 
octombrie – 25 noiembrie 2008 un proiect care a constat în organizarea a 8 
ateliere de lucru destinate potenţialilor beneficiari ai REGIO, organizate în fiecare 
regiune de dezvoltare a României. Activităţile principale desfăşurate de DC în cadrul 
acestui proiect au fost : 
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• stabilirea conceptului final al evenimentelor, a calendarului final, aprobarea 
modelului de  invitaţie, avizarea bazelor de date ale participanţi, avizarea invitaţiei 
de presă si a listei canalelor media locale si regionale invitate. 
• contactarea ADR-urilor şi obţinerea persoanelor de contact de la aceste ONG-uri 
care să colaboreze cu Media One în organizarea acestor ateliere de lucru. 
• identificarea problemelor organizatorice la faţa locului şi atenţionarea 
reprezentantului AMPOR in legătura cu acestea.  
• participarea la toate cele 8 ateliere de lucru din teritoriu, pentru a modera acest 
eveniment, a superviza organizarea acestuia de către Media One şi a gestiona relaţia 
cu mass-media. 
(În luna octombrie, când reprezentantul pe comunicare AMPOR a fost în concediu de 
odihnă, relaţia dintre AMPOR - Media One şi detaliile organizatorice  au fost 
gestionate de DC.) 
 
De asemenea, pe parcursul lunii septembrie, în cadrul aceluiaşi proiect au avut loc o 
serie de 8 întâlnirii cu presa regională în vederea familiarizării jurnaliştilor cu 
termenii şi modalităţile de implementare a Programului Operaţional Regional. La 
toate cele 8 întâlniri regionale, a participat câte un reprezentant al biroului de 
presa al DC. 
 
f. Sprijin pentru realizarea materialelor de informare tipărite sau electronice 
(broşuri, pliante, afişe, ghiduri, etc.)  
Elaborarea propunerilor pentru restructurarea conţinutului, schimbarea 
interfeţei grafice şi creşterea gradului de uşurinţă în utilizare şi urmărirea 
implementării modificărilor. Colaborare pentru realizarea broşurilor “REGIO – 
Raport anual” şi “REGIO pe înţelesul tuturor”. 
 
Pentru subcontractarea  acestor servicii, reprezentanţii DC au participat în comisiile 
de licitaţie, au revizuit contractele de servicii şi au urmărit realizarea acestora. 
 
1.2. Programul Operaţional România - Bulgaria 
 
Elaborarea specificaţiilor tehnice necesare achiziţionării tuturor produselor, 
serviciilor sau instrumentelor de comunicare.  
DC a sprijinit elaborarea specificaţiilor tehnice şi a contractelor de achiziţii pentru 
următoarele produse de comunicare: 
• seminarii de lansare a licitaţiei de proiecte cu privire la programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; 
• închiriere de spaţii media – TV, presă scrisă, Internet; 
• editarea de publicaţii; 
• realizarea de materiale promoţionale; 
• sondaj de opinie cu privire la gradul de cunoaştere a programului. 
Pentru fiecare din aceste servicii subcontractate, reprezentanţii DGC au participat 
în comisiile de licitaţie în calitate de specialişti pe comunicare, au evaluat ofertele 
tehnice si, de asemenea, au vizat contractele de servicii întocmite. 
 
DC a dezvoltat împreună cu ofiţerul de comunicare al programului conceptul şi 
textul broşurii şi pliantului de prezentare a programului. 
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Din punct de vedere administrativ DGC a sprijinit elaborarea Procedurii de 
informare si publicitate pentru Programul de Cooperare România Bulgaria, 
procedură ce cuprinde etapele necesare derulării activităţilor de comunicare. 

 
1.3. Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 
 
Participare la lansarea programului: întâlniri pregătitoare, personalizare ecusoane, 
inscripţionare CD-uri, înregistrarea participanţilor şi asistenţă la faţa locului; 
 
Publicarea unui articol dedicat lansării programului în infoRegional; 
 
Preluarea de la BRCT – Timiş şi finalizarea campaniei media de promovare a 
programului (1 – 20 decembrie): elaborare, semnare şi transmitere protocoale de 
parteneriate, colectre media planuri, secţiune dedicată pe site, centralizare; 
 
Participare la Primul Comitet Comun de Monitorizare; 
 
Publicarea unui articol dedicat primei reuniuni a Comitetului în infoRegional. 

 
1.4. Programul de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 
Acordarea avizului pentru Manualul de identitate vizuală al programului; 
Proiect de twinning – un exemplu – articol elaborat în colaborare cu Sorina Canea; 
 
Campania media de promovare a programului (1 noiembrie – 20 decembrie): 
elaborare, semnare şi transmitere protocoale de parteneriate, colectre media 
planuri, secţiune dedicată pe site, centralizare 
 
1.5.URBACT 2007-2013 
 
Planul de Comunicare: analiza planului de comunicare al programului şi elaborarea 
propunerilor de îmbunătăţire. 
 
Materiale de promovare a României pentru Conferinţa anuală a programului 
URBACT II de la Montpellier, Franţa: efectuarea demersurilor necesare pe lângă 
Agenţia de Strategii Guvernamentale pentru obţinerea şi transmiterea materialelor 
către participanţii la Conferinţă. 
 
1.6. ESPON 
 
Colaborarea cu direcţia de specialitate pentru organizarea “Conferinţei Naţionale 
Cercetarea teritorială - Investiţie pentru viitorul României” - Implementarea 
Programului ESPON 2013 în România”, 28 februarie 2008, Bucureşti. 
 
Principalele activităţile desfăşurate de DC pentru implemntarea acestui proiect au 
fost următoarele: 
• realizarea şi personalizarea ecusoanelor, a agendei, multiplicarea materialelor din 
mapele de seminar, 
• asigurarea serviciilor de catering, 



 111
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, 

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

• participarea la desfăşurarea evenimentului şi asigurarea activităţilor de 
înregistrare a participanţilor şi pregătire a prezidiului, 
• activităţi de promovare a evenimentului prin redactarea articolului pentru 
inforegional. 
 
Participarea la Conferinţa şi seminarul de lansare a Atlasului Teritorial online al 
României şi redactarea unui articol pentru buletinele de informare ale MDRL. 
 
Avizarea Planului de Comunicare Espon şi a Procedurilor Operaţionale privind 
comunicarea, publicarea informaţiilor pe site-urile oficiale MDRL, şi organizarea 
evenimentelor. 
 
1.7. INTERREG IV C 
 
Organizarea forumului de la Lille, Franţa: obţinerea de materiale de promovare 
pentru amenajarea standului rezervat României din cadrul acestui eveniment – 
stabilirea instituţiilor care ar putea să furnizeze astfel de materiale, contactarea 
lor, gestionarea relaţiei cu ASG-ul. 
 
Promovarea programului: 
• ziarul euROpeanul – art “România în centrul atenţiei la lansarea celui de-al doilea 
apel pe INTERREG IV C”; 
• redactarea unei fişe de prezentare a programului pentru site-ul ministerului, in 
vederea transmiterii unui set minim de informaţii în limba romana despre program 
• participare la Conferinţa de închidere a Proiectului de Twinning pentru pregătirea 
structurilor implicate în programele INTERREG şi redactarea unui articol pentru 
buletinele de informare ale MDRL. 
 
CAMPANIA MEDIA PENTRU PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ 
INTERNAŢIONALĂ: 1 noiembrie – 20 decembrie  
 
CONTEXT 
În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Comun de 
Cooperare în Bazinul Mării Negre, Programul Operaţional Comun România – Ucraina 
– Moldova 2007 - 2013, Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 
Serbia şi Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Direcţia de Comunicare a iniţiat şi 
desfăşurat, în perioada noiembrie - decembrie 2008, o campanie media de 
conştientizare a publicului larg cu privire la existenţa şi oportunităţile de finanţare 
oferite de aceste programe.  
 
Campania media  a vizat difuzarea gratuit a unor spoturi publicitare de către staţiile 
radio-tv din judeţele în care potenţialii beneficiari pot depune proiecte pentru 
aceste programe – la nivel local şi Radio România/Televiziunea Română -  la nivel 
naţional, partenerii noştri acceptând să difuzeze în regim gratuit şi în afara spaţiului 
publicitar spoturile aferente fiecărui program.  
 
Prin programul PHARE Coeziune economică şi socială derulat în anul 2007, MDRL a 
produs patru spoturi radio/tv pentru care s-a obţinut statutul de campanie socială.  
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În vederea difuzării spoturilor în judeţele de incidenţă ale acestor programe, 
Direcţia Generală de Comunicare a invitat reprezentanţii BRCT-urilor să încheie 
parteneriate media la nivel local, cu staţiile radio şi tv, cu scopul obţinerii unor 
difuzări gratuite a acestor spoturi în afara spaţiului publicitar.  
 
Invitaţiei noastre au răspuns în total: 13 posturi de televiziune şi 11 posturi de 
radio (anexa 2), iar DC a încheiat 14 parteneriate pentru Programul Operaţional 
Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 şi 5 parteneriate pentru 
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 
 
De menţionat faptul că pentru Programul Operaţional Comun România – Ucraina – 
Moldova 2007 - 2013, responsabile pentru încheierea protocoalelor de parteneriat 
au fost Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava şi Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi.  
 
2. Activităţi de susţinere a monitorizării contractelor de finanţare pentru 
programele PHARE CES si PHARE CBC  
 
2.1. Modificarea manualului de identitate vizuală  
 
Manualul a fost realizat în 2007 pentru materialele de comunicare elaborate de 
beneficiarii programelor PHARE CBC şi PHARE CES şi a fost postat pe site-ul MDRL, 
împreună cu fişierele grafice necesare. În urma problemelor identificate în cadrul 
activităţii de avizare a materialelor de comunicare, în 2008 a fost elaborată o ediţie 
revizuită, aducându-se o serie de modificări si completări grilei de evaluare.  
 
Situaţia activităţii de avizare: 
PHARE CES 
 
       
     Luna 

   Numar 
   total  
   de  
 solicitari 
   avizare 

  Avize  
pozitive 

   Adrese *   Solicitari  
 care nu 
 au necesitat 
 avizul MDLPL

  Numar 
De materiale  
 avizate 

 IANUARIE 1   5 1   5      0       0       37 
 FEBRUARIE   22    21      0       0       41 
 MARTIE   48    48      0      0 1    110 

 APRILIE   53    51      1       0 1    177 
 MAI   38   36      1       0        67 
 IUNIE   54    52      0       0 1     141 
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  IULIE     56    53     0      0     117 
 AUGUST     45    43     1      0     108 
 SEPTEMBRIE     52    48     1      0     185 
 OCTOMBRIE     58    53     0      0     143 
 NOIEMBRIE     61     51     0      0      121 
  DECEMBRIE     36     33     0      0        81 
 TOTAL    538   514     4      2   1.328 

 
 
* Adresele se acorda în cazul în care un beneficiar a depăşit termenul de trimitere 
spre avizare a materialelor şi i s-a incheiat proiectul. Deoarece avizele pozitive nu 
se pot acorda retroactiv, s-a ales varianta acordarii unei adrese, prin care ofiţerul 
responsabil cu avizarea precizează că materialele respective sunt conforme cu 
regulile de identitate vizuală, pentru ca acestea să îi poată totuşi fi decontate 
beneficiarului.   
 
** Solicitări care nu trebuiau adresate Direcţiei de Comunicare din cadrul MDRL, ci 
altor instituţii. 
 
 
Solicitări avizare PHARE CES pe regiunile de dezvoltare: 
 
    REGIUNI DE DEZVOLTARE  NUMAR TOTAL DE SOLICITARI AVIZARE 
  SUD MUNTENIA         56 
  SUD EST       110 
  NORD EST         71 
  NORD VEST         90 
  VEST         77 
  SUD VEST         50 
  CENTRU         64 
  BUCURESTI ILFOV         19 
   PHARE TVET 2005 *           1 

      538 
 

PHARE CBC  
 

  Graniţa  Total  
 Solicitari 
de  avizare

 Avize 
pozitive 

  Avize  
 negative 

 Total  
 materiale  
 cuprinse 
 in  
 solicitarile 
de avizare  

 Total  
 materiale  
 avizate 

 Total  
 Materiale 
 pentru 
care s-au 
facut   
observatii/ 
recomandari 

 Romania   
 Serbia  

 286   272 14 
*1aviz  
 negativ  
 definitiv  
  in luna  
  septembrie 

 525    499     26 
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2 adrese 
 de conformita

 Romania –  
 Ungaria 

 270   260     10   459     440       19 

 România – 
  Bulgaria 

  397   387 1     0    666     646        20 

 Romania –  
  Moldova 

 476   471     5 
 1 adresa 
conformitate 

    838     829          9 

  Romania –  
  Ucraina 

 500   476    24 
*2 adrese 
conformitate 

     742      691       51 

 INTERREG  
 III B Cadeses 

  14   14       25        25 

TOTAL AVIZE  
  2008 

  1.943  1.880    63   3255    3.130      125 

 
3. Activităţi de promovare a programelor finanţate din fonduri de la bugetul de 
stat 
 

Programul de reabilitare termică  
• realizarea machetei grafice a broşurii “Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe”. 
 
Coeziune teritorială: 
• realizarea machetei grafice a broşurii “Conceptul strategic de dezvoltare 
teritoriala - România 2030” 
• lansarea Conceptului strategic de dezvoltare teritorială a României, 13 noiembrie, 
Biblioteca Academiei Române ( DGC a organizat întreg evenimentul) 
 
Conferinţa Naţională a Urbaniştilor – 9-10 octombrie 2008, Bucureşti 
(organizată în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România) 
Activităţi desfăşurate de DC: 
• definitivarea formei invitaţiilor şi a agendei în limba română şi în limba engleză, 
corectura şi definitivarea broşurii Conferinţei Naţionale a Urbaniştilor , realizare 
grafică bannere, afiş; 
• participarea la întâlnirile pregătitoare 
pentru stabilirea detaliilor organizatorice 
cu partenerii de la RUR; 
• participarea la eveniment în calitate de 
organizatori. 
 
4. Activităţi iniţiate de DC  
 
4.1. Open days - Săptămâna Europeana a 
Regiunilor şi Oraşelor 
 
Anual, luna octombrie este luna în care la 
nivelul Uniunii Europene au loc 
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evenimente care aduc în prim plan regiunile: aceste evenimente sunt intitulate 
generic  „Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor”. Tema ediţiei din acest an 
a fost "Regiuni si oraşe intr-o lume a provocărilor".  
În acest context, MDRL a organizat în 13 octombrie un eveniment amplu ce a avut ca 
principal obiectiv promovarea conceptului şi a programelor de dezvoltare regională. 
 
Activităţile realizate 
a. Încheierea de parteneriate   
Au fost încheiate o serie de parteneriate în vederea susţinerii evenimentului cu: 
Muzeul Ţăranului Român,  Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI), Primăria 
Municipiului Bucureşti, Primăria sectorului 1, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias 

 
b. Subcontractarea unei firme PR a anumitor segmente din organizarea 
evenimentului  
 
c. Amenajarea cortului 

c.1. Amenajarea standurilor pentru 
cele 8 Regiuni de Dezvoltare 
 
c.2. Amenajarea standului MDRL - au 
fost expus si distribuite următoarele 
publicaţii: broşura Programele MDRL, 
broşura Cutremurele şi efectele lor, 
ziarul euROpeanul, pliantul Construcţia 
de locuinţe  
 
c.3. Amenajarea standului ”Colţul 
verde” la care au participat GREEN 
REPORT (publicaţie) şi companii 

furnizoare de soluţii inovatoare de reabilitare termică, covoare asfaltice, surse de 
energie alternativă. 
 
c.4. Amenajarea spaţiului destinat meşteşugarilor - au participat aproximativ 27 
de meşteşugari, îmbrăcaţi în costume populare tradiţionale, care şi-au prezentat şi 
au putu comercializa produsele specifice meşteşugului pe care îl practică. 
 
c.5. Organizare “Parada regiunilor” - toţi meşteşugarii şi-au prezentat costumele 
populare.  
 
 c.6. Organizarea dezbaterii -  “Idei şi acţiuni pentru dezvoltarea regiunilor” 
 
c.7. Expoziţia de desene “Regiunea mea” – au 
fost prezentate cate 15 desene realizate de 
şcolile de artă din regiune. 
 
c.8. „Cafeneaua investitorilor” - Amenajarea 
unui spaţiu conceput după modelul celui de la 
Bruxelles, unde vizitatorii interesaţi de 
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oportunităţile oferite de o regiune au putut sta de vorbă cu reprezentanţi ai ADR. 
 
Rezultate obţinute 

Numărul total  de vizitatori la stand a fost de  500 faţă de 300 estimaţi, iar numărul 
total de participanţi la workshop 70 de persoane. 
 
Din chestionarele completate de participanţi a reieşit:  
• informaţia oferită la standuri a fost suficientă şi de buna calitate; 
• public ţintă  a fost bine ales: 98% din mediul urban, 86% cu studii superioare; 
• ADR Centru şi ADR SV au solicitat organizarea în 2009 Open Days în regiunea lor, în 
oraşele Cluj, respectiv Craiova. 
 
În ceea ce priveşte promovarea post eveniment - au fost publicate 40 de articole în 
presa locală şi centrală care au evidenţiat aspectele pozitive ale evenimentului. 
 
4.2. euROpeanul – ziarul fondurilor structurale 
 
În 2008 au fost publicate 12 numere: 8 numere naţionale şi 4 numere regionale 
(fiecare ediţie regională fiind dedicată unui număr de două regiuni). Între două 
ediţii (indiferent că vorbim de două numere naţionale sau un număr naţional şi unul 
regional) a fost o perioadă de timp de două săptămâni - în prima lună -  ulterior 
trecându-se la o periodicitate de număr/săptămână.  
Calendarul apariţiilor: 
- euROpeanul nr. 1/ 13 august 
- euROpeanul nr. 2/ 27 august 
- euROpeanul nr. 3/ 10 septembrie 
- ediţie specială pentru regiunile Sud-Muntenia şi Bucureşti Ilfov 
- euROpeanul nr. 4/ 1 octombrie 
- ediţie specială pentru regiunile Sud-Est şi Nord-Est 
- euROpeanul nr. 5/ 22 octombrie 
- ediţie specială pentru regiunile Nord-Vestşi Centru 
- euROpeanul nr. 6/ 12 noiembrie 
- ediţie specială pentru regiunile Vest şi Sud-Vest Oltenia 
- euROpeanul nr. 7/ 10 decembrie 
- euROpeanul nr. 8/ 17 decembrie 
 
Articole în limbile minorităţilor conlocuitoare 
Urmând tradiţia din 2007 şi încercând totodată să sărbătorim într-un mod propriu 
anul european al dialogului intercultural, am considerat că unele articole din ediţiile 
regionale ale euROpeanului trebuie să fie prezentate şi în limbile minorităţilor  
întrucât modul în care, ca membru al UE, România a înţeles  să gestioneze fondurile 
structurale este interesant şi pentru cetăţenii de altă etnie care au legătură cu 
problematica europeană. Astfel au apărut: 
• în ediţie specială pentru regiunile Sud-Muntenia şi Bucureşti Ilfov articole în limba 
rromanes si limba bulgară  
• în ediţie specială pentru regiunile Sud-Est şi Nord-Est articole în limba ucrainiană 
şi limba turcă  
• în ediţie specială pentru regiunile Nord-Vest şi Centru articole în limba maghiară 
şi limba germană  
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• în ediţie specială pentru regiunile Vest şi Sud-Vest Oltenia articole în limba 
italiană şi în limba turcă  
 
Sumarul ziarului 
Interviuri în exclusivitate 
În paginile “euROpeanului” au fost publicate în 2008 o serie întreagă de interviuri cu 
personalităţi din ţară şi străinătate:  
• comisari şi personalităţi europene  
• personalităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 
 
A două jumătate a ziarului a avut o structură fixă: 
• Pagina 7 (“Proiecte de povestit”)  a fost dedicată în fiecare număr reportajelor 
care relatează poveştile de succes ale proiectelor care au obţinut finanţări.  
• Pagina 8 (“Lumea, Uniunea şi noi”) - pagina de sinteza, axata pe „probleme mari”, 
globale, in care au fost tratate teme importante, ignorate de obicei de presa 
„mainstream”.  
• Paginile 9, 10 si 11 au fost  destinate aspectelor practice cu care s-au confruntat 
cei care au încercat să acceseze fondurile structurale. Toate aceste speţe au primit 
în paginile “euROpeanul” răspunsuri şi soluţii de la experţii în domeniu contribuind 
la gradul de înţelegere a modului de funcţionare a mecanismelor şi procedurilor.  
 
Tipărire 
Ziarul a fost tipărit în 50.000 de exemplare fiecare ediţie, atât cele naţionale, cât şi 
cele regionale.  
 
Distribuţie 
În fiecare din cele 41 de judeţe  ziarul a fost  transmis către următoarele instituţii: 
agenţiile de dezvoltare regională,  prefecturi, consilii judeţene, universităţi, camere 
de comerţ  
La nivelul municipiului Bucureşti au fost adăugate:  METROU, Reprezentanta 
Comisiei Europene in România, Ministere si agenţii, aeroport Otopeni, agenţii media, 
canale media si Caile Ferate Romane.  
 
Promovare  
• a fost relansat website-ului www.europeanul.ro. In perioada 14 august – 17 
decembrie 2008, website-ul a fost vizitat de 2.234 de utilizatori unici, fiind 
accesate în total un număr de 21.820 de pagini; 
• au fost realizate două ediţii ale emisiunii “Dimineaţa leilor” (The Money Channel), 
special dedicate acestui ziar; 
• ziarul a fost prezent în repetate rânduri, in cadrul emisiunii Eurobiz, difuzată de 
postul public TVR3; 
•a fost relansată secţiunea de pe pagina MDLPL dedicată ziarului „euROpeanul” 
• a fost creată o secţiune dedicată ziarului în structura site-ul  www.fonduri-
structurale-ro; 
• au fost transmise comunicate de presă pentru fiecare ediţie a ziarului  
• site-ul www.postprivatizare.ro  si www.finanţare.ro au preluat în baza unui acord 
săptămânal articole din euROpeanul; 
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• au fost publicate o serie de ştiri despre euROpeanul pe numeroase alte portaluri, 
de ex: www.euractiv.ro - frecventă săptămânală, www.gov.ro, www.bizcity.ro, 
www.stiriport.ro, www.ztv.ro; 
• prin intermediul newsletter-ului site-ului www.fonduri-structurale.ro, cea mai 
vizitată comunitate online, dedicată fondurilor europene, fiecare pdf al ziarului 
euROpeanul a ajuns la  un număr de aproximativ 24.000  de cetăţeni. 
 
4.3. Activitatea biroului de presă 

Serviciul de Relaţii cu Mass-media are ca principală atribuţie informarea publicului 
larg, prin intermediul mass-media, cu privire la activităţile şi programele gestionate 
de MDRL.  
 
Serviciul de relaţii cu mass-media a elaborat şi transmis către mass-media: 
• 358 de comunicate de presă: evoluţii ale activităţii ministerului, evoluţii ale 
Programului Operaţional Regional, rapoarte de activitate, acte normative iniţiate de 
minister, contracte de finanţare semnate; 
• 76 de informaţii şi invitaţii  de presă: dezbateri, conferinţe, întâlniri, vizite de 
lucru; 
• 90 de răspunsuri la solicitările scrise de informaţii publice venite din partea 
jurnaliştilor. 
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 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 - raport bi-lunar având ca bază revista presei şi sintezele de 
presă. Raportul a fost predat cu regularitate conducerii ministerului. 
 
Organizarea de conferinţe de presă şi elaborarea punctajelor/discursurilor 
necesare demnitarilor MDRL. 
 
Serviciul de relaţii cu mass-media a organizat, în perioada de referinţă a raportului 
de activitate, 16 conferinţe de presă la sediul MDRL, în care au fost prezentate 
evoluţii ale activităţii ministerului, ale programelor gestionate de minister, precum 
şi implicaţii ale unor acte normative iniţiate de MDRL.  
 
Serviciul de Relaţii cu Mass-media a elaborat 30 punctaje pentru susţinerea 
conferinţelor de presă şi la participarea la alte evenimente ale ministrului Laszlo 
Borbely. Au fost realizate un număr de 36 sinteze privitoare la activitatea şi 
programele ministerului, pentru apariţiile publice, vizitele şi deplasările în teritoriu 
ale demnitarilor MDRL. 
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De asemenea, au fost elaborate două lucrări de amploare mare: Raport asupra 
îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare 2005-2008 şi Cartea Albă 
Guvernării. 
 
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. SRMM, pe toata perioada de 
referinţa a raportului, a asigurat relaţia cu mass-media pentru conferinţele 
regionale de conştientizare a POR, pentru vizitele de lucru ale ministrului, 
inaugurarea unor obiective finanţate prin programele coordonate de minister, alte 
evenimente. 

 
Activităţi curente 

Pe perioada de referinţă a raportului s-a asigurat mentenanţa Biroului de presă prin:  
• menţinerea relaţiilor cu ziariştii; 
• întocmirea fişierelor de presă;  
• intermedierea interviurilor şi a apariţiilor Radio şi TV ale reprezentanţilor 
ministerului; 
• colaborarea cu celelalte direcţii ale ministerului în obţinerea informaţiilor  
necesare activităţilor desfăşurate; 
• gestionarea contractelor de prestări – servicii care au legătură cu activitatea 
biroului de presă; 
• transmiterea către site-ul MDRL şi către site-ul Guvernului României comunicatele 
de presă în limbile română şi engleză; 
• colaborarea cu Deparamentul de Comunicare al Guvernului pentru realizarea de 
punctaje şi comunicate de presă rezultate în urma Sedinţelor de Guvern; 
• realizarea sintezelor şi materialelor de informare despre activitatea MDRL, pentru 
deplasările în teritoriu ale Primului Ministru;  
• crearea şi actualizarea arhivei video-foto a MDRL;  
• participarea la procesul de achiziţii publice sub aspectul conformităţii tehnice.  
 
 
4.4. Inforegional – buletin electronic de informare 
 
Buletinul electronic lunar al MDRL – “infoRegional”- în limba română, a fost 
conceput pentru informarea publicurilor ţintă ale MDRL şi pentru audienţa 
naţională.  
 
Astfel, pe parcursul anului 2008 echipa editorială a direcţiei a elaborat 10 numere, 
totalizând aprox. 300 de pagini, lista de distribuţie cuprinde aproximativ  4.000 de 
abonaţi.  
 
Structura buletinului a luat în considerare domeniile de activitate ale ministerului:  
dezvoltare regională, cooperare teritorială europeană, programe PHARE, dezvoltare 
teritorială, lucrări publice, locuinţe, urbanism şi regenerare urbană,  la acestea 
adăugându-se câteva rubrici generale permanente: prezentarea unor proiecte de 
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succes, oportunităţi de finanţare si de burse şi stagii de practică, ştiri de la DG 
REGIO, adrese utile. 
 
Actualizarea procedurii de colectare a informaţiilor din direcţiile MDRL. Refacerea 
lay-out-ului, conform template-ului din Manualul de identitate vizuală. 
 
4.5. Romanian infoRegional – buletin electronic pentru aduienţa internaţională 
 
Buletinul electronic “Romanian infoRegional”- în limba engleză, pentru audienţa 
internaţională a fost realizat în 5 ediţii,  totalizând aprox. 150 de pagini şi a fost 
trimis către aprox. 500 de abonaţi. 
 
Structura buletinului este una similară cu cea a buletinului adresat audienţei 
naţionale adaptându-se ultimele două secţiuni pentru publicul extern. Astfel au fost 
create două noi secţiuni : „Ştiri din regiuni” şi „Descoperă România”. 
 
4.6. Site-ul www.mdrl.ro 
 
Structura site-ului 
Structura site-ului în ansamblul ei a rămas aceiaşi de la înfiinţarea ministerului, 
adăugându-se noi secţiuni pe parcursul anului 2008, şi anume: Politici publice, 
Punctul de informare al MDRL. De asemenea, pe front page au fost postate bannere 
pentru toate programele derulate de MDRL şi finanţate din fonduri europene.  
 
Luând în considerare rolul important pe care Agenţiile de Dezvoltare Regională îl 
joacă în teritoriu în vederea implementării programelor regionale, au fost postate 
bannere cu link-uri către aceste instituţii.  
 
Consultanţă pentru actualizarea permanentă de către Direcţia Servicii Informatice. 
 
 
4.7. Punctul de informare al MDRL 

În perioada ianuarie 2008 – decembrie 20081, 2324 de persoane au solicitat 
informaţii prin Punctul de Informare al MDRL. Dintre acestea, 1071 sunt persoane 
fizice, iar 1253 persoane juridice.  
În decursul aceleiaşi, perioade, 
la Punctul de informare al 
MDRL, au fost depuse 2875 de 
solicitări, din care: 
• 1220 scrise – email, posta, fax 
• 1042 telefonice 
• 613 directe – vizitatori ai 
punctului de informare 
Acestea sunt reprezentate 
grafic în figura 3, respectiv 4. 
 
Din totalul celor 2875 solicitări 

                                                 
1 Pana astazi 16 decembrie 2008. 

Strucutura solicitarilor adresate PI al MDLPL in anul 2008
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adresate Punctului de Informare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.  
• 2596 soluţionate de MDRL ; 
• 235 redirecţionate;  
• 44 respinse 
 
 
Structural – solicitările adresate Punctului de Informare al MDLPL se prezintă astfel: 
POR – 973 solicitări; PHARE – 59 solicitări; Cooperare transfrontalieră – 26 solicitări; 
Programe Construcţii – 249; solicitări Acte Normative în baza Legii 544 – 249; 25 de 
solicitări privind activitatea 
instituţiei,  efectuate in baza Legii 
544; solicitări in baza Legii 544 
privind utilizare bani publici – 2; 
Alte solicitări – 392. Aceste pot 
sunt reprezentate grafic in figura 
8.  

Între cele 392 de solicitări 
încadrate la Alte solicitări, parte 
fac referire la informaţii privind 
Atestările tehnico-profesionale, 
care se efectuează prin Direcţiile 
de specialitate ale MDRL, responsabili tehnici cu execuţia, verificatori proiecte, 
experţi tehnici sau auditori energetici; 

De asemenea, în această categorie mai sunt incluse informaţii sau clarificări 
privind alte activităţi ale MDRL între care şi unele privind oportunităţile de angajare 
în cadrul MDRL. 

 
5. Activităţi de susţinere a comunicării interne/administrative 
 
5.1. Grupul Interdepartamental de Comunicare 
 Conform Regulamentului de comunicare al ministerului, aprobat prin 
memorandum intern nr. 60555/17.12.2007, Direcţia de Comunicare a înfiinţat şi 
coordonat Grupul interdepartamental de comunicare la nivelul ministerului. 

Rolul acestui grup este de a eficientiza comunicarea în interiorul ministerului 
prin: 

 identificarea principalelor probleme in interiorul organizaţiei, 
 gestionarea transparentă a activităţilor de comunicare, 
 stabilirea principalelor teme şi mesaje de comunicare în domeniile de 

activitate ale ministerului, 
 prioritizarea proiectelor de comunicare in funcţie de priorităţile ministerului 

si disponibilităţile financiare,  
 îmbunătăţirea modalităţilor de colaborare în interiorul organizaţiei. 

Conform pct. 1.6. din Regulamentul de comunicare, Realizarea grupului de lucru 
interdepartamental, Direcţia de Comunicare asigură secretariatul acestui grup, 
transmite data întâlnirii Grupului interdepartamental şi stabileşte agenda 
întâlnirilor.  
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V.7. Unităţi de Management a Proiectelor 
 
PROIECTUL DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII CALAMITĂŢILOR 
NATURALE ŞI PREGĂTIREA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
- COMPONENTA B: REDUCEREA RISCULUI SEISMIC - 
 
 
 Activităţi planificate pentru anul 2008 
 
Execuţie lucrări 
• Continuarea celor 17 contracte din 2005-2007, din care 5 obiective planificate a fi 
puse în funcţiune în 2008; 
• Semnarea a 12 contracte de execuţie în cursul anului 2008. 
 
Proiectare 
• Semnarea contractelor de proiectare pentru 18 obiective, 
• Elaborarea a 18 Proiecte Tehnice în cursul anului 2008, 
 
Alte servicii de consultanţă 
• Implementarea contractului de „Asistenţă Tehnică pentru revizuirea 
documentaţiei tehnice şi supervizarea lucrărilor de construcţii” continuată pe tot 
parcursul anului/Proiectului; 
• 16 contracte de servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de execuţie 
continuate din 2005-2007; 
• 13 contracte de servicii de consultanţă pentru supervizarea lucrărilor de execuţie 
semnate în 2008; 
• Lansarea activităţii de achiziţii servicii de consultanţă pentru „Evaluarea riscului în 
sectorul energetic”, în cursul trimestrului I 2008; 
• Implementarea contractului privind „Revizuirea Codului de Proiectare 
Antiseismică” finalizată până la sfârşitul trimestrului I 2008; 
• Contractul privind „Pregătirea profesională în metode de consolidare eficiente sub 
aspectul costurilor” semnat până la sfârşitul anului 2008; 
• Implementarea contractului de servicii de consultanţă pentru auditul întregului 
Proiect aferent anului 2007 finalizată în trimestrul II 2008. 
 
 Activităţi realizate în anul 2008 
 
Execuţie lucrări 
• S-a extins aria de implementare a Proiectului, pe lângă consolidare, realizându-se 
şi reabilitarea generală a funcţionalităţilor obiectivelor prin lucrări complementare; 
• Au fost finalizate lucrările de consolidare şi reabilitare generală la 3 clădiri publice 
de importanţă vitală: 

 Spitalul CF Ploieşti (Corp B), Judeţul Prahova – 30 septembrie 2008, 
 Universitatea Politehnică (Corp F), Municipiul Bucureşti –12 noiembrie 2008, 
 Spitalul Clinic Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri (Corp A, B, C), 

Municipiul Bucureşti – 22 decembrie 2008, 
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 A avut loc recepţia finală la terminarea lucrărilor de consolidare şi reabilitare 
generală la 2 clădiri publice de importanţă vitală cu PIF în 2007: 
 Spitalul Militar de Urgenţă (Pavilion A1, Corp C), Municipiul Iaşi, Judeţul 

Iaşi, 
 Spitalul Militar de Urgenţă (pavilion B), Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi. 

• A avut loc recepţia parţială la terminarea lucrărilor la Corpul S-SE a obiectivului 
„Consolidare Palat Administrativ Călăraşi”; 
• Sunt în derulare lucrări de execuţie pentru 17 obiective, din care 6 contracte de 
execuţie noi au fost semnate în 2008; 
• Sunt în derulare licitaţiile de lucrări de execuţie pentru 2 obiective; 
• Au fost semnate acte adiţionale pentru modificarea formulei de ajustare a 
preţului manoperei şi alte acte pentru lucrări suplimentare. 
 
Proiectare 
• Au fost finalizate 9 proiecte tehnice (totalizând un număr de 18 Proiecte Tehnice 
finalizate); 
• Au fost semnate contractele de servicii de consultanţă pentru elaborarea a 4 
Proiecte Tehnice; 
• Au fost lansate procedurile de licitaţie pentru contractarea serviciilor de 
proiectare la 11 obiective de investiţii. 
 
Alte servicii de consultanţă 
• În cadrul contractului de servicii de consultanţă privind ''Asistenţa Tehnică pentru 
revizuirea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de construcţii� au fost 
revizuite: 

 38 Studii de Fezabilitate, din care 3 în 2008 
 23 Proiecte Tehnice, din care 4 în 2008 

• Au fost semnate contractele de servicii de consultanţă pentru supervizarea 
lucrărilor de execuţie pentru 7 obiective, totalizând un număr de 23 contracte în 
derulare; 
• Procedura de achiziţie servicii de consultanţă pentru "Evaluarea riscului în 
sectorul energetic" este în curs de desfăşurare; cererea de Expresii de Interes va fi 
lansată a 3-a oară, deoarece până la termenul limită stabilit, nu au fost primite 
suficiente Expresii de Interes pentru întocmirea Listei  Scurte; 
• Activitatea privind ''Revizuirea Codului de proiectare antiseismică'' s-a finalizat la 
sfârşitul lunii martie 2008; 
• Procedura de achiziţie servicii de consultanţă pentru “Pregătirea Profesională în 
metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor” este în curs de 
desfăşurare; 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; urmare a 
primirii avizului Băncii Mondiale, a început organizarea a 2 procese de achiziţie 
servicii de consultanţă, unul pentru servicii de logistică, folosind metoda Licitaţie 
Naţională Competitivă, şi unul pentru lectori, folosind metoda de achiziţie pentru 
Consultanţi Individuali. 
• Contractul pentru auditul întregului proiect (an fiscal 2007) a fost semnat în aprilie 
2008, Raportul de Audit fiind predat la UMP şi transmis la Banca Mondială până la 
sfârşitul lunii iunie 2008. 
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Managementul proiectului 
• În anul 2008, întrucât s-a estimat că valoarea fondurilor disponibile permite 
realizarea doar a 45 obiective de investiţii, pentru care lucrările de consolidare ar 
putea fi finalizate până la data de închidere a Proiectului, UMP a făcut demersuri în 
acest sens, prin întocmirea unei note privind suplimentarea fondurilor pentru 
Componenta B cu 46,364 mil. USD din bugetul de stat şi extinderea duratei de 
implementare cu 2 ani. Nota a fost aprobată în şedinţa de Guvern din data de 18 
iunie 2008, urmând a avea loc negocierile dintre Ministerul Finanţelor Publice şi 
Banca Mondială pentru amendarea Acordului de împrumut. 
 
 
V.8. Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate 
 
 Obiective stabilite pentru anul 2008 
 
• Asigurarea implementării eficiente a măsurilor de protecţie a informaţiilor 
naţionale şi UE clasificate; 
• Aplicarea în cadrul structurii de securitate a normelor elaborate de ORNISS şi de 
Autoritatea Desemnată de Securitate pentru gestionarea informaţiilor naţionale şi 
UE clasificate; 
• Conştientizarea personalului cu privire la responsabilităţile ce îi revin, 
ameninţările potenţiale la adresa informaţiilor naţionale şi UE clasificate, precum şi 
asupra sancţiunilor în cazul nerespectării prevederilor legale în materie; 
• Preluarea de la Depozitul-arhivă Chitila a unei arhive clasificate secret de 
stat/secret de serviciu, potrivit HCM nr.19/1972, protecţia acesteia conform noii 
legislaţii. 
 
 Activităţi realizate în vederea atingerii obiectivelor stabilite: 
 
• Cu aprobarea conducerii ministerului, s-au efectuat controale asupra modului în 
care au fost aplicate şi respectate măsurile legale de protecţie a informaţiilor 
clasificate la direcţiile prevăzute în Planul anual de control, ocazie cu care au fost 
întocmite documente de constatare privind concluziile rezultate; 
• Au fost desfăşurate activităţi de documentare, în vederea formulării de 
propuneri/puncte de vedere cu privire la proiectul de actualizare a Protocolului 
General de organizare şi funcţionare a Sistemului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului, inclusiv prin participarea cu reprezentanţi, din cadrul 
compartimentului, Direcţiei Generale Juridice şi a Direcţiei de Comunicare,  în 
grupul de lucru, ale căror lucrări au avut loc la sediul unităţii specializate din 
structura Serviciului Român de Informaţii. De asemenea, au fost formulate propuneri 
referitoare la proiectul de actualizare a Protocolului de cooperare între Serviciul 
Român de Informaţii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în problematica 
prevenirii şi combaterii terorismului;   
• 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; 
• A fost actualizată şi transmisă instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor 
acestora, lista funcţiilor care necesită acces la informaţii naţionale şi UE clasificate; 
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• Au fost actualizate şi transmise instituţiilor abilitate, conform competenţelor 
acestora, lista persoanelor care au sau urmează sa aibă acces la informaţii naţionale 
şi UE clasificate şi evidenţa deţinătorilor de certificate şi autorizaţii de acces; 
• A fost actualizată evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces; 
• Au fost elaborate şi distribuite  materialele necesare pregătirii specifice a 
persoanelor care au acces la informaţii naţionale şi UE clasificate; 
• Au fost realizate operaţiunile de predare-primire a corespondeţei 
clasificate/neclasificate a ministerului la şi de la unitatea specializată a Serviciului 
Român de Informaţii sau la ambasadele unor ţări la Bucureşti; 
• S-a realizat inventarierea şi arhivarea documentelor clasificate, pe anul 2008; 
 
 Rezultate deosebite obţinute 
 
• A fost preluată arhiva de la Depozitul-arhivă Chitila şi s-a început procesul de 
inventariere a arhivei clasificate secret de stat/secret de serviciu, potrivit HCM 
19/1972. 
 
 
V.9. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă 
 
Obiective stabilite la începutul anului 2008 

 
• Asigurarea activităţii Secretariatului tehnic al Comitetului ministerial pentru 
situaţii de urgenţă al MDRL; 
• Întocmirea Planului de activităţi al Comitetului ministerial pentru situaţii de 
urgenţă al MDRL pentru anul 2008 şi monitorizarea îndeplinirii obiectivelor cuprinse 
în  document ; 
• Întocmirea Planului Comitetului ministerial pentru asigurarea resurselor materiale, 
umane şi financiare pe anul 2008, necesare situaţiilor de urgenţă şi difuzarea 
documentului aprobat către factorii interesaţi; 
• Asigurarea punctului de contact între structurile Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, de la nivel central şi local, respectiv între 
Comitetul Naţional pentru situaţii de urgenţă, comitete ministeriale şi comitete 
judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă; 
• Organizarea de activităţi de prevenire / instruire privind situaţii de urgenţă 
specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;  
• Monitorizarea fenomenelor de alunecări de teren şi inundaţii, care au avut efecte 
asupra locuinţelor. 
 
Activităţi realizate la începutul anului 2008 

 
• Întocmirea Raportului privind activitatea Comitetului ministerial pentru situaţii de 
urgenţă al MDRL din anul 2007 şi participarea la şedinţa de bilanţ al Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 
• Asigurarea avizării şi aprobării Planului de activităţi al Comitetului ministerial 
pentru situaţii de urgenţă al MDRL pentru anul 2008 şi difuzarea documentului 
factorilor interesaţi; 
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• Organizarea şedinţei comune a Comitetului ministerial şi comitetului 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă cu privire la reducerea riscului 
seismic al clădirilor de locuit din municipiul Bucureşti; 
• Organizarea şedinţei comune a comitetelor ministeriale pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul MDRL şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind 
implementarea programului de educaţie antiseismică a elevilor; 
• Organizarea activităţii privind verificarea în şcolile din municipiul Bucureşti a 
modului de diseminare a cunoştinţelor cuprinse în Indrumarul privind educaţia 
antiseismică a elevilor; 
• Asigurarea monitorizării fenomenelor de alunecări de teren produse în perioada 
feb-iunie 2008, cu organizarea participării specialiştilor şi a reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale în vedera stabilirii soluţiilor cadru de intervenţie (ex: 
satul Cheia, comuna Mihai Viteazu , jud Cluj; satul Palanga, Comuna Mateeşti, jud. 
Vâlcea); 
• Întocmirea periodică de informări şi documente necesare Comitetului ministerial şi 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 
• Asigurarea punctului de contact cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul IGSU precum şi cu centrele operative 
ale ministerelor şi centrele operaţionale judeţene pentru situaţii de urgenţă;  
• Întocmirea Planului de activităţi al Comitetului ministerial al MDRL pentru 
anul 2009 şi asigurarea avizării, aprobării şi difuzării acestuia către factorii 
interesaţi; 
• Întocmirea Raportului privind activitatea Comitetului ministerial pentru 
situaţii de urgenţă pe anul 2008 şi asigurarea prezentării acestui document în 
cadrul Sesiunii comune de evaluare a activităţii Comitetului Naţional pentru Situaţii 
de Urgenţă şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – IGSU ; 
• Întocmirea de documente pentru asigurarea fluxului informaţional-decizional între 
instituţiile cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul reducerii riscului seismic 
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP, 
Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic - CNRRS, Institutul Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC şi 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC). 
• Întocmirea Planului de evacuare al ministerului în cazul producerii unor 
situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu etc), pentru cele trei sedii (Apolodor, 
Dinicu Golescu şi Libertăţii); 
• Analiza stadiului realizării hărţilor de hazard natural şi a hărţilor de risc la 
alunecări de teren; 
• Gestionarea documentelor Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al 
MDRL şi a corespondenţei specifice. 
 
 Rezultate semnificative obţinute 

 
În 2008 accentul s-a pus pe activitatea preventivă în ceea ce priveşte situaţiile 
de urgenţă ce pot fi provocate de cutremure şi/sau alunecari de teren.  
În acest sens se menţionează activităţile privind implementarea programului de 
educaţie antiseismică a elevilor. Se mai poate menţiona buna colaborare cu 
Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 
din cadrul IGSU. 
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V.10. Direcţia Administrativ 
 
 Obiectivele direcţiei pe anul 2008 
 
Obiective generale: 
• Asigurarea suportului logistic şi administrativ a direcţiilor de specialitate şi  a 
direcţiilor care gestionează fonduri europene  şi structurale destinate dezvoltării 
regionale şi cooperării teritoriale şi de gestionare provenite din  fonduri externe 
cadrului ministerului, asigurând buna desfăşurare a activităţii acestora în vederea 
realizării obiectivelor instituţiei. 
 
Obiecive specifice: 
• Gestionarea patrimoniului în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea ministerul; 
• Coordonarea activităţii patrimoniale a ministerului, evidenţã şi gestionare-
depozitare de mijloace fixe, obiecte inventar, custodii sau comandate în relaţii cu 
terţii, piese de schimb şi materiale consumabile; 
• Participarea la acţiunile de inventariere;  
• Întocmirea şi elaborarea documentaţiei de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor 
de inventar; 
• Urmărirea derulării contractelor de prestãri servicii sau livrãri de bunuri pentru 
activitatea compartimentelor din structura de organizare a  ministerului; 
• Asigurarea procurării şi repartizării ştampilelor şi sigiliilor destinate 
compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului; 
• Coordonarea desfãşurării activitãţii parcului auto al ministerului, întocmirea şi 
urmărirea graficului privind asigurarea serviciului auto de permanenţã pe minister. 
 
Măsuri de îmbunătăţire a activităţii curente:  
• Responsabilizarea personalului prin accentuarea înţelegerii obiectivelor urmărite 
în cadrul direcţiei; 
• Urmărirea îndeplinirii eficiente de către personalul direcţiei a atribuţiilor ce le 
revin; 
• Crearea unui cadru adecvat îmbunătăţirii performanţelor personalului şi 
stimularea creativităţii şi a iniţiativei personale; 
• Oferirea de suport personalului din subordine pentru îndeplinirea atribuţiilor şi 
sarcinilor prin soluţii care să permită dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate. 
 
 Rezultate în activitate 
 
Direcţia administrativă şi-a îndeplinit obiectivul principal privind asigurarea 
suportului logistic şi administrativ a direcţiilor de specialitate şi  a direcţiilor care 
gestionează fonduri europene  şi structurale destinate dezvoltării regionale şi 
cooperării teritoriale şi de gestionare provenite din  fonduri externe cadrului 
ministerului asigurând buna desfăşurare a activităţii acestora în vederea realizării 
obiectivelor instituţiei. 
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V.11 Direcţia Sisteme Informatice 

 
 Obiective stabilite la începutul anului 2008 
 
• Menţinerea în funcţiune a reţelei interne de calculatoare şi asigurarea facilităţilor 
de comunicaţii; 
• Dezvoltarea reţelei interne de calculatoare; 
• Implementarea politicilor de securitate în toate cele trei locaţii ale  ministerului - 
întărirea securităţii reţelei; 
• Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de comunicaţii date-voce; 
• Suplimentarea parcului de tehnică de calcul prin achiziţie publică;  
• Achiziţionarea de echipamente în scopul măririi capacităţii de comunicare prin 
voce, cu scăderea costurilor convorbirilor telefonice; 
• Diversificarea conţinutului informativ al site-ului (crearea de noi secţiuni), 
popularea şi publicarea paginilor de limbă engleză, reproiectarea banner-ului; 
• Implementare pe serverul ministerului a aplicaţiei “Registratura electronică”; 
•  Configurarea şi testarea portalului intern; 
•  Începerea realizării unei reţele private pentru comunicaţia AM – POR şi OI. 
 
 Activităţi realizate pe parcursul anului 2008 

 
• A menţinut şi îmbunătăţit conexiunea reţelei de calculatoare, între sediile 
ministerului din Apolodor nr. 17, Libertăţii nr.12 şi cel din Dinicu Golescu nr.38; 
• A stabilit conexiune cu serverele SMIS aflate în reţeaua privată a Ministerului 
Economiei şi Finanţelor; 
• A continuat înlocuirea sistemelor vechi din sediile ministerului din Apolodor nr.17, 
Libertăţii nr.12 şi cel din Dinicu Golescu nr.38; 
• A configurat serverul pentru pregătirea proiectului “Atlas on line”; 
• A instalat un nou server de Exchange pentru locaţia din Libertăţii nr.12 şi a 
realizat transferul rolurilor pentru acest server, precum şi transferul mailbox-urilor;  
• A instalat un nou domain controller în locaţia Apolodor nr.17; 
• A instalat şi configurat un server pentru aplicaţia Lege 4 şi a configurat conexiunea 
userilor la acesta; 
• A instalat şi configurat un file server pentru sediul din Dinicu Golescu nr.38; 
• A instalat şi configurat un nou server de Oracle pentru noua aplicaţie StruContab 
furnizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor; 
• A reinstalat şi reconfigurat clienţii pentru conectarea la noua aplicaţie Contab 
pentru fonduri structurale; 
• A instalat sistemul de operare pentru serverul de control de domeniu pentru AM 
POR; 
• A instalat sistemul de operare pentru serverul de fişiere pentru AM POR; 
• A instalat sistemul de operare pentru serverul de e-mail pentru AM POR; 
•A realizat caietele de sarcini pentru achiziţionarea de surse neîntreruptibile şi 
rack-uri; 
• A configurat hardware - soft management pentru trei servere: 
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1. setare/configurare software de management pentru instalarea 
serverelor;  

2. configurare matrice RAID hard-diskuri servere; 
3. instalare sistem de operare Windows 2003 Server pentru trei servere; 

partiţionare - alocare spaţiu de lucru; 
• A instalat şi configurat calendare partajate pentru Direcţia Generală Cooperare 
Teritorială Europeană; 
• A montat, echipat şi testat noile rack-uri în sediile din Apolodor şi Libertăţii; 
• A configurat şi testat portalul intern; 
• A realizat proceduri specifice pentru Direcţia Cooperare Transfrontalieră; 
• A instalat şi configurat un server nou pentru back-up-ul site-ului www.mdlpl.ro; 
• 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 menţinut reţeaua internă de calculatoare şi a asigurat facilităţile de comunicaţie 
în sediul din Apolodor nr.17, Libertăţii nr.12 şi Dinicu Golescu nr.38; 
• 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 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 internş 
• 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 asigurat circulaţia informaţiei în format electronic în interiorul ministerului, cât 
şi în afara lui; 
• A implementat sistemul de poştă web-mail pentru diferite grupuri de utilizatori;  
• A implementat o nouă aplicaţie privind consultarea actelor legislative;  
• A asigurat suport tehnic pentru toate componentele reţelei, procedând la 
repararea şi configurarea, precum şi reînnoirea variantelor soft sau hard, atunci 
când acestea nu mai corespund; 
• A asigurat echipamentele informatice, de sonorizare şi translaţie necesare 
diverselor activităţi desfăşurate până în prezent, în sălile de consiliu ale 
ministerului; 
• A asigurat funcţionarea aplicaţiei de registratură electronică şi a configurat un 
server de back-up pentru această aplicaţie;  
• A testat unele facilităţi de optimizare a aplicaţiei de registratură pe serverul de 
back-up configurat în vederea arhivării înregistrărilor; 
• A realizat administrarea şi configurarea cardurilor de acces în minister. 
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V.12. Direcţia Achiziţii Publice 
 

Direcţia de achiziţii publice a asigurat pregătirea, lansarea şi atribuirea contractelor 
de tip achiziţie publică, lucrări şi granturi selectate în concordanţă cu programele 
finanţate din fonduri structurale venituri proprii şi de la bugetul de stat. De 
asemenea, a asigurat achiziţia principalelor bunuri şi servicii necesare funcţionarii 
ministerului Pentru îndeplinirea obiectivelor in anul 2008 Direcţia Achiziţii Publice 
a avut următoarele atribuţii: 
• a colaborat cu direcţiile din cadrul Autorităţii de Management POR la pregătirea 
caietelor de sarcini pentru programele/ proiectele de asistenţă tehnica la care 
ministerul este beneficiar direct al asistenţei şi asigură dialogul tehnic cu experţii 
străini şi locali care realizează aceasta asistenta; 
• a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 
produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru asigurarea asistenţei tehnice 
pentru Autoritatea de Management – POR; 
• a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 
produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare asigurării asistentei tehnice pentru 
programele operaţionale Obiectivul 3 – finanţate din fonduri europene (Programul 
Operaţional România-Bulgaria, Programul de cooperare  IAP CBC România-Serbia, 
Programul de cooperare IEVP CBC în Bazinul Mării Negre, Programul de cooperare 
IEVP CBC România-Ucraina-Republica Moldova, Programul de cooperare teritorială 
europeana INTEREG-IV-C, Programul de cooperare teritorială tranfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013, Programul operaţional sud-est European); 
• a organizat şi urmărit planificarea, pregătirea, selectarea şi contractarea 
produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare bunei desfăşurări a activităţii 
ministerului, în concordanţă cu necesităţile obiective ale acestuia şi cu bugetul 
aprobat, elaborând documentaţia necesara desfăşurării tuturor tipurilor de achiziţii 
publice; 
 
 Rezultate în activitate 
 
Pe parcursul anului 2008 au fost încheiate un număr de 382 contracte şi note de 
comandă din care 48 prin finanţare din  asistenţă tehnica 248 prin finanţare de la 
bugetul de stat şi 86 prin finanţare din venituri proprii ale ministerului. 
 
 
V.13 Direcţia Relaţii Externe şi Protocol 
 
În anul 2008 s-au intensificat relaţiile de cooperare în domenii de interes comun 
precum: dezvoltare regională, politica de coeziune economică, socială, teritorială, 
administrarea fondurilor comunitare, construcţii, arhitectură, dezvoltarea urbană şi 
amenajarea teritoriului, întărirea capacităţii de reducere a efectelor cutremurelor 
asupra clădirilor, în principal, cu următoare state, Confederaţia Elveţiană, 
Republica Ungară, Republica Elenă, Republica Arabă, Egipt, Ucraina, Turcia, 
Israel, Japonia, Republica Chineză. 
 
Cooperarea internaţională s-a axat în primul rând pe realizarea unor Acorduri 
bilaterale cu ţările din imediata vecinătate.  
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Aceste eforturi s-au concretizat în semnarea unor acorduri interministeriale 
încheiate de minister cu parteneri externi, precum: 

 
REPUPLICA BULGARĂ  
Declaraţie comună cu privire la intensificarea cooperării pentru dezvoltarea 
durabilă a bazinului Dunării încheiată între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din 
Bulgaria (3 pagini, în limba engleză); 
 
Protocol de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice şi 
locuinţelor încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din România şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria (4 pagini pentru 
versiunea în limba română, 4 pagini pentru versiunea în limba engleză, 4 pagini 
pentru versiunea în limba bulgară). 
 
REPUBLICA UNGARĂ 
Declaraţie comună încheiată între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din 
România şi Ministerul Dezvoltării Naţionale şi Economiei din Ungaria cu privire la 
intensificarea cooperării pentru dezvoltarea durabilă a bazinului Dunării (1 pagină în 
limba engleză); 
 
Memorandum de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei ca 
Autoritate Naţională pentru România şi Agenţia Naţională de Dezvoltare, ca 
Autoritate Naţională pentru Republica Ungară şi cu rol de Autoritate de Management 
a Programului precum şi Ministerul Finanţelor din Ungaria, Biroul Ofiţerului Naţional 
de Autorizare, cu rol de Autoritate de Certificare şi Biroul Guvernamental de Control 
din Republica Ungară cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea 
“Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România” (29 de 
pagini în limba engleză); 
 
UCRAINA 
Memorandum de iniţiere a negocierilor cu privire la încheierea unui Acord între 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din România, şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor din Ucraina privind colaborarea în domeniul construcţiilor 
şi cooperării transfrontaliere (14 pagini din care 6 pagini în limba engleză şi 8 pagini 
în limba română); 
 
De asemenea, pentru acest an, sunt prevăzute a se continua negocierile referitoare 
la încheierea unui acord între Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinţei din 
România şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din UCRAINA cu privire 
la colaborarea în domeniul construcţiilor şi cooperării transfrontaliere. 
 
Partea română a îndeplinit procedurile interne de aprobare a începerii negocierilor, 
conform Legii nr. 590/2003 privind tratatele, respectiv a înaintat proiectul de acord 
conţinând modificările propuse de M.D.R.L. şi M.A.E. şi aşteaptă de la ministerul 
omolog o informare asupra stadiului aprobării interne a proiectului de acord 
menţionat în paragraful anterior. 
 
VIZITE OFICIALE 
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Vizita oficială în Republica Elenă s-a focalizat pe următoarele teme: proiectele 
locale administrate de către MDRL; proiectele de cooperare regionala; evoluţia 
absorbirii de fonduri pentru coeziunea teritorială; necesitatea cooperării celor doua 
ministere pentru schimb de experienţa în domeniul absorbirii fondurilor structurale. 
De asemenea, partea română a subliniat necesitatea acordării sprijinului de către 
partea elenă pentru urgentarea aplicării de către Grecia a măsurilor prevăzute în 
programul pentru Marea Neagră (crearea punctului naţional de informaţii) şi a celor 
privind cooperarea regională (acceptul autorităţilor locale elene). 
 
Vizita oficială în Republica Turcia s-a încheiat cu propunerea părţii române de a 
semna un Protocol Bilateral de Cooperare între cele două state prin care se va 
aduce, pentru ambele state, un aport semnificativ în stimularea desfăşurării 
activităţilor atât de complexe şi de dinamice din sectorul construcţiilor. 
 
Vizita oficială în Israel s-a focalizat pe consolidarea relaţiilor bilaterale. În acest 
sens, partea română a propus organizarea unui comitet director mixt ce va avea 
ca scop coordonarea cooperării şi consultărilor bilaterale, pentru analizarea 
priorităţilor pentru lucrările întreprinse conform programului conturat în 
Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statului 
Israel privind cooperarea în domeniul locuinţelor şi dezvoltării urbane, semnat la 
Ierusalim la 17 iulie 2001 precum şi a modalităţilor de realizare a acestuia şi 
întrunirea periodică pentru examinarea progreselor înregistrate. Mai mult, datorită 
domeniilor similare de activitate ale celor doua ministere a fost propusă organizarea 
agendei viitoarelor vizite şi schimburi de experţi şi cercetători, ce vor putea avea 
loc fie în România fie în Israel, fără să existe condiţia reciprocităţii. 
 
Alte evenimente importante pentru evoluţia relaţiilor bilaterale: 

 
În perioada 24 - 26 noiembrie 2008, au avut loc în Marsilia, Franţa, trei reuniuni 
ministeriale a căror agendă de discuţii a inclus teme extrem de importante privind 
domeniul dezvoltării urbane, domeniul amenajării teritoriului, al locuirii precum şi 
domeniul coeziunii teritoriale.  
 
Acest eveniment a fost organizat sub auspiciile preşedinţiei franceze şi şi-a propus 
să  ajute la identificarea principiilor comune cu privire la condiţiile pentru o 
implementare concretă a unei abordări integrate şi durabile, către o dezvoltare 
sustenabilă a oraşelor europene şi a teritoriilor în directă legătură cu aspectele 
regăsite în Carta de la Leipzig şi în Agenda Teritorială. 
 
Reuniunea din data de 24 noiembrie a avut ca temă generală de discuţie accesul la o 
locuinţă de calitate al persoanelor aflate în dificultate. În finalul acestei zile a fost 
aprobată declaraţia finală a miniştrilor responsabili cu locuirea.  
 
Temele de discuţie abordate în data de 25 noiembrie 2008 au facut referire la Carta 
de la Leipzig şi stadiul implementării acesteia la 18 luni după adoptare, dimensiunea 
urbane în programele operaţionale, la modalităţile de accesare a instrumentelor 
financiare de dezvoltare urbană pentru oraşele Uniunii Europene şi oraşele Uniunii 
mediteraneene. În finalul reuniunii a fost prezentată declaraţia finală referitoare la 
întâlnirea miniştrilor responsabili cu domeniul dezvoltării urbane. 
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Reuniunea din data de 26 noiembrie 2008 şi-a propus să aducă în discuţie teme 
privind conceptul de coeziune teritorială, Carta Verde a Coeziunii teritoriale, 
viitorul politicii de coeziune. 
 
În contextul în care criza financiară globală afectează deja întreaga economie cu 
consecinţe extrem de grave în termenii creşterii economice şi ai pieţei locurilor de 
muncă, Comisia Europeană şi-a propus ca tot în cadrul conferinţei din data de 26 
noiembrie 2008 să propună, să dezbată şi să aprobe un plan de acţiune pentru 
revitalizarea economică a Uniunii Europene.  
  
Astfel, acest eveniment important organizat la Marsilia a reprezentat o mare 
oportunitate pentru luare unor decizii comune cu privire la acţiunile ce trebuie 
demarate. Acţiunile se vor concentra pe luarea de măsuri în directă legătură cu 
politica de coeziune. Ulterior prezentării planului de acţiune, a avut loc un schimb 
de opinii pe marginea celor prezentate, ocazie cu care participanţilor li s-a acorda 
posibilitatea de a-şi prezenta reacţiile atât vis-a-vis de conţinutul planului precum şi 
asupra posibilelor aşteptări, toate acestea constituind baza pentru întocmirea unui 
draft de document prezentat de către Preşedinţie.  
 
În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a 
politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, săptămânal, are loc 
Reuniunea de Coordonare în domeniul Afacerilor Europene aflată în coordonarea 
Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Ministerului Afacerilor Externe. În 
cadrul acestor întâlniri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  are obligaţia de 
a duce la îndeplinire obligaţiile MDRL ce decurg din statutul României de Stat 
Membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate. 
 
 
V.14. Direcţia Economică şi Financiară 
 
Direcţia Economică şi Financiară şi-a desfăşurat activitatea, în anul 2008, conform 
H.G. nr.362/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor, asigurând gestionarea şi evidenţa resurselor financiare 
alocate de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri ce fac obiectul finanţării, în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 
 
În anul 2008 Direcţia economică şi financiară, prin Serviciul Buget, a gestionat şi 
urmărit evoluţia bugetului întocmind documentele necesare pentru:  
• deschideri de credite bugetare şi repartizarea acestora;  
• virări de credite bugetare de la un articol la altul, în conformitate cu Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice; 
• rectificări bugetare.  
 
În anul 2008 bugetul iniţial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor a fost de 3.499.987 mii lei. Până la sfarşitul anului 2008 au fost 
efectuate rectificări pe capitole bugetare, ajungându-se la un buget definitiv de 
3.060.592 mii lei. 
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De asemenea, s-a urmărit realizarea unei bune execuţii bugetare analizând periodic 
execuţia plăţilor de casă şi înaintând conducerii ministerului propuneri pentru 
realocarea fondurilor în funcţie de execuţia la sfarşitul fiecărei luni. 
 
În timpul anului s-a întocmit documentaţie pentru monitorizarea cheltuielilor de 
personal care a fost transmisă lunar la Ministerul Economiei şi Finanţelor.  
 
Conform Ordinului 1792/2003 Direcţia economică şi financiară a urmărit execuţia 
contabilităţii de angajamente prin evidenţa şi analiza angajamentelor bugetare, 
legale întocmite de către direcţiile de specialitate, şi efectuarea de catre serviciul 
financiar a ordonanţărilor cheltuielilor şi plata efectivă. 
 
 Compartimentul Financiar răspunde de plăţile efectuate din conturile de 
disponibilităţi şi din conturile de finanţare, analizează legalitatea şi necesitatea 
acţiunilor şi operaţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor 
încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
 
În anul 2008 s-a realizat documentaţia pentru acţiuni privind urmatoarele activităţi: 
• deplasări interne, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea  a 
1.370 de deplasări în ţară (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de plată /încasare, deconturi ), cu 372 
mai mult fata de 2007;  
• deplasări externe, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea  a  
331 deplasări în străinatate (propuneri de angajare a cheltuielilor, angajamente 
bugetare, ordonanţări de plată –dispoziţii de plată /încasare, devize estimative, 
ordine de vânzare-cumpărare lei/valută,  deconturi ), cu 40 mai putin fata de 2007 ; 
• protocol, a fost întocmită documentaţia necesară pentru efectuarea  a  250 
acţiuni de protocol , cu 40 mai putin fata de 2007; 
• întreţinerea şi funcţionarea ministerului: 

 în anul 2008 pentru buna desfăşurare  a activităţii ministerului au fost 
efectuate o serie de cheltuieli ce s-au concretizat în: 
 întocmirea a  131 deconturi materiale şi servicii  ( cu 102 deconturi mai putin 

decat in anul 2007); 
 întocmirea a  2.352  ordine de plată prin trezorerie şi bănci comerciale  (din 

care 149 ordine de plata pentru asistenta tehnica), cu 1.250 mai putin fata de 
2007;  

• investiţii 
În anul 2008 s-au întocmit şi depus la trezorerie documenţie pentru 176 poziţii de 
achiziţii pentru active fixe : 
• lista de investiţii 
• deschidere de finanţare pentru obiectivele şi investiţiile aprobate. 
Pentru aceste activităţi s-a întocmit documentaţia obligatorie conform OMF 
1792/2003, acestea fiind însoţite de avizul controlului financiar preventiv propriu şi 
după caz al controlului financiar preventiv delegat. 
 
Calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal 
Numarul mediu de salariaţi în anul 2008 a fost de 474. S-au întocmit lucrări privind 
plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal  pentru  lunile decembrie 
2007 – decembrie 2008. 
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Deasemenea s-au întocmit fişele fiscale pentru anul 2007, s-au întocmit lunar 
declaraţii, situaţii şi raportări privind obligaţiile către bugetul de stat, adeverinţe 
de salariu etc. 
 
Alte acţiuniÎn anul 2008 MDLPL a plătit cotizaţie către Consiliul de Administraţie al 
Colegiului Europei în sumă de 149,001 lei, conform legii 92-2002 şi către Consiliul 
Europei în sumă de 89.953 lei conform Legii 575/2002-Acordul Parţial “Riscuri 
Naturale şi Tehnologice Majore” (obligaţie preluată de la Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului). 
 
Tot în cadrul compartimentului financiar se desfăşoară activitatea de casierie care 
cuprinde mai multe operaţiuni, ce asigură realizarea în condiţii optime a execuţiei 
bugetare şi anume: 
 • încasări şi plăţi în numerar lei şi valută (salarii, avansuri şi deconturi deplasări 
interne şi externe, avansuri şi deconturi materiale, servicii, protocol, plăţi 
indemnizaţii de concurs); 
• ridicare şi depunere de documente în trezorerie şi bănci  
 
Gestionarea şi evidenţa resurselor financiare alocate de la bugetul de stat, fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile precum şi din venituri proprii a fost 
asigurată în anul 2008 de către Direcţia Economică şi Financiară avându-se în vedere 
o utilizare judicioasă a acestora în conformitate cu dispoziţiile prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Astfel execuţia bugetară la sfârşitul anului 2008 s-a realizat în procent de 88 % la 
nivelul întregului buget, iar pe capitolele bugetare după cum urmează : 
• capitolul 51.01’’ Autorităţi publice şi acţiuni externe’’- 99 % 
• capitolul 53.01’’Cercetare şi dezvoltare fundamentală’’-58  % 
• capitolul 70.01’’Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică’’-  99 % 
• capitolul 80.01’’ Acţiuni generale economice’’ – 83 % 
• capitolul 50.06’’Credite externe’’- 87 % 
• capitolul 50.08’’ Fonduri externe nerambursabile’’- 80 % 
• capitolul 50.10 “Venituri proprii” – 31%    
 
Au fost asigurate plata drepturilor salariale, a obligaţiilor către buget şi către diverşi 
prestatori de servicii la termen, conform contractelor încheiate. 
 
 
V.15. Direcţia Resurse Umane 
 
 Obiectivul creşterea capacităţii administrative a MIE/MDRL prin asigurarea  
 unui grad de ocupare de peste 90% a structurii de personal alocate şi  
 formarea profesională a personalului existent. 
 
În cursul anului 2008, DRU a organizat un număr de 109 concursuri având ca 
rezultat ocuparea a 196 de posturi. 
La sfârşitul anului 2008, din totalul de 683 posturi alocate MDRL (exclusiv demnitarii 
şi cabinetul ministrului) au fost ocupate 643 posturi – grad de ocupare de 94,1%. 
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În cursul anului 2008 un număr de 167 angajaţi ai MDRL au beneficiat de formare 
profesională prin intermediul DRU. 

 
 Obiectivul îmbunătăţirea managementului curent al DRU prin elaborarea  
de proceduri specifice de resurse umane. 

 
În cursul anului 2008, Manualul de politici şi proceduri de resurse umane a fost 
actualizat şi completat fiind elaborate trei noi proceduri: „Procedura privind 
formarea profesionala”, „Procedura pentru organizarea stagiilor de practică”, 
„Procedura privind soluţionarea petiţiilor”. Noile proceduri sunt în prezent în curs 
de implementare la nivelul DRU. 
 
De asemenea, în cursul anului 2008, a fost finalizată implementarea aplicaţiei 
software de gestiune a resurselor umane CHARISMA HR la nivelul DRU, în prezent 
aceasta fiind operaţională.  

 
 

 
 
 
 

 
 


