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PREZENTARE GENERALĂ
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului funcţionează ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
MDRT îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare regională,
coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională,
amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară,
lucrări publice, construcţii și turism.
MDRT gestionează programe finanţate din fonduri europene şi naţionale: Programul
Operaţional Regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritorială europeană, programe
PHARE - Coeziune economică şi socială, programe PHARE - Cooperare transfrontalieră, programe
pentru dezvoltare teritorială, construirea de locuinţe, reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe,
consolidarea clădirilor cu risc seismic, dezvoltarea infrastructurii rurale, construirea de săli de sport şi
de cămine culturale. De asemenea, MDRT gestionează, în domeniul turismului, programul de
dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice și de dezvoltare a infrastructurii turistice
naţionale, precum şi programul de promovarea turistică a României.
Direcţiile de activitate ale MDRT, domenii de politică publică, sunt date de: dezvoltare
regională; dezvoltare şi cooperare teritorială; promovarea turismului; lucrări publice, locuinţe şi
construcţii; asigurarea cadrului necesar funcţionării MDRT.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului defineşte şi implementează cadrul strategic şi
legislativ pentru dezvoltarea regională şi teritorială echilibrată a României, contribuie la realizarea
obiectivelor europene şi naţionale în ceea ce priveşte coeziunea economică şi socială a teritoriului
naţional, sprijină investiţii în domeniile sale de activitate şi contribuie la dezvoltarea turismului
românesc.
Valori comune:
Respect: relaţiile de serviciu, indiferent de funcţie şi de nivelul ierarhic, precum şi relaţiile cu
cetăţenii şi partenerii externi se vor baza pe respect;
Profesionalism: atribuţiile de serviciu sunt îndeplinite prin competenţă, eficienţă şi conştiinciozitate;
angajaţii sunt bine pregătiţi şi potriviţi fiecărui post, cu atitudine proactivă, dedicaţi perfecţionării
continue şi îmbunătăţirii performanţelor profesionale;
Onestitate şi corectitudine: bună-credinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi comportament etic;
Disponibilitate spre comunicare: cooperare şi colaborare inter-departamentală şi cu partenerii externi
în abordarea şi rezolvarea problemelor intervenite în desfăşurarea activităţii şi dialog deschis cu
cetăţenii;
Responsabilitate faţă de cetăţeni, resurse şi rezultatele activităţii instituţiei.
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SITUAŢIA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII
REALIZATE ŞI FINALIZATE DE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI ÎN ANUL 2010
Nr.
crt.

Obiectiv

Cantitate

1.

Săli de sport

88 de săli

2.

Sala Polivalentă – 4.000 de locuri
Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de
tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a
apelor uzate în localităţile de până la 50.000
locuitori, aprobat prin Legea nr.224/2007
Canalizare
Alimentare cu apă la sate
Reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe,
derulată în baza prevederilor OUG nr.18/2009

1 sală

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Valoare totală
Buget alocat în 2010
142.671.000 lei
20.184.250,16 lei

15 sisteme

88.508.651,23 lei
(inclusiv TVA)

59 de sate
157 de sate

4.213.188 lei
86.344.000 lei

314 km.

197.820.000 lei

29.000
de 301.000.000 lei
apartamente
Valoare
totală
Construcţii locuinţe pentru tineri destinate 1602 unităţi 223.197.480 lei; Buget
închirierii
locative
alocat
în
2010
196.447.000 lei
Semnate de la lansarea
1.043
12.953,12 milioane lei
programului
Contracte P.O.R
Semnate în anul 2010
545
6.629,68 milioane lei
Amenajarea a 9 domenii schiabile din localităţile:
Buget alocat în 2010
Nucet, Borsec, Azuga, Sinaia, Sfântu Gheorghe,
(co-finanţare MDRT)
Vulcan, Predeal, Râşnov, Mălini
60.050.000 lei
Construcţie complex balnear: Consiliul Local Praid
11.052.000 lei
(jud.Harghita)
Amenajarea parcului balnear, modernizarea şi
amenajarea salinelor exterioare: Consiliul Local
10.465.000 lei
Ocna Sibiului
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PROGRAME DERULATE DE MDRT
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL - Regio
Regio îşi propune “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de
vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură
şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”. Aceasta înseamnă că Regio urmăreşte
reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai
puţin dezvoltate.
Bugetul total alocat Programului este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după
aderare (2007-2013). Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din acest buget, restul provenind din
fonduri naţionale, cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%).
Distribuţia fondurilor se realizează pe axele prioritare ale Programului Operaţional Regional. Fiecare
axă prioritară are alocat un anumit buget şi cuprinde un număr de domenii cheie de intervenţie, care
urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare.
Până la finalul anului 2010, în cadrul Programului Operaţional Regional au fost semnate cu
beneficiarii contracte de finanţare în valoare de peste 3 miliarde euro.
Stadiul Programului Operaţional Regional la 10 decembrie 2010: 7.551 cereri de finanţare
depuse, în valoare totală de 46,88 miliarde lei (11,16 miliarde euro); 1.043 contracte de finanţare
semnate, în valoare totală de 12.953,12 milioane lei (~3.084 milioane euro), din care: în anul 2010:
545 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 6.629, 68 milioane lei (~1.578,50 milioane
euro); plăţi realizate către beneficiari, în valoare totală de 2,35 miliarde lei (0,56 miliarde euro), din
care, în anul 2010: 1,56 miliarde lei (0,37 miliarde euro); total cheltuieli eligibile declarate la
Autoritatea de Certificare şi Plată: 1.093 milioane lei (260 milioane euro); 239 proiecte finalizate, cu o
valoare eligibilă de 541,12 milioane lei (128,72 milioane euro).

EXEMPLE DE PROIECTE FINALIZATE:
Modernizarea inrastructurii de transport către zona turisitică Murighiol – Uzina – Dunavăţ – Lacul
Razim.
Valoarea totală 80.850.726,42 lei.
Finanţare nerambursabilă: 65.514.223,39 lei
Rezultat: Creşterea gradului de acces şi mobilitate în zona turistică Murighiol – Uzina – Dunavăţ – Lacul
Razim.
Reabiltare şi modernizare corp policilinică ambulatoriu la Spitalul municipal Dr. Gavril Curteanu –
Corp B Oradea.
Valoarea totală 4.481.773,64 lei.
Finanţare nerambursabilă 3.570.844,56 lei.
Rezultate: echiparea şi modernizarea unei unităţi medicale; achiziţionarea a 82 de echipamente noi;
crearea a 8 noi locuri de muncă.
Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat în Regiunea 7 Centru.
Valoare totală: 42.655.604 lei. Finanţare nerambursabilă: 35.090.630,79 lei.
Rezultate: echiparea a 40 de unităţi mobile pentru intervenţii de urgenţă cu: autospeciale pentru
lucrul cu apă şi spumă: 6 buc. (câte 1 buc. în fiecare judeţ), autospeciale de cercetare NBCR (nuclear,
biologic, chimic, radiologic): 3 buc.(câte 1 buc. în judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu), autospeciale pentru
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descarcerări grele: 6 buc. (câte 1 buc. în fiecare judeţ), autospeciale complexe de intervenţie,
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă: 24 buc. (câte 4 buc. la nivelul fiecărui
judeţ); atingerea unui timp mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor /
dezastrului de 21 min. în zonele rurale şi de 12 min. în zonele urbane.
Situaţia pe axe şi domenii de intervenţii
AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
446 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 6,72 miliarde lei (1,6 miliarde euro);
83 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 2,11 miliarde lei (502,3 milioane euro),
din care, în anul 2010: 83 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 2,11 miliarde lei
(502,3 milioane euro).
AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură
310 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 11,76 miliarde lei (2,80 miliarde euro);
119 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 5,23 miliarde lei (1,244 miliarde
euro), din care, în anul 2010: 21 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 952
milioane lei (227 milioane euro).
AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate
122 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 1,79 miliarde lei (428 milioane euro);
38 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 635 milioane lei (151,3 milioane euro),
din care, în anul 2010: 25 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 508 milioane lei
(121 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
382 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 1,09 miliarde lei (260 milioane euro);
71 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 210 milioane lei (50,2 milioane euro),
din care, în anul 2010: 45 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 136 milioane lei
(32 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
10 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 447 milioane lei (106 milioane euro);
7 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 332 milioane lei (79,2 milioane euro),
din care, în anul 2010: 4 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 195 milioane lei
(46 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă
672 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 5,33 miliarde lei (1,27 miliarde euro);
136 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,06 milioane lei (252 milioane euro),
din care, în anul 2010: 98 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 758 milioane lei
(180 milioane euro).
AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi locală
208 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 6,16 miliarde lei (1,46 miliarde euro);
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20 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 650 milioane lei (155 milioane euro),
din care, în anul 2010: 17 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 526 milioane lei
(125 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
8 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 290 milioane lei (69 milioane euro); nu există
cereri de finanţare semnate.
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.318 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 3,86 miliarde lei (0,92 miliarde euro);
351 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 252 milioane lei (60 milioane euro),
din care, în anul 2010: 110 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 109 milioane
lei (26 milioane euro).
AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
171 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 2,96 miliarde lei (0,70 miliarde euro);
45 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 970 milioane lei (231,1 milioane euro),
din care, în anul 2010: 29 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 472 milioane lei
(112 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
276 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 5,66 miliarde lei (1,35 miliarde euro);
61 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 993 milioane lei (236,4 milioane euro),
din care, în anul 2010: 35 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 546 milioane lei
(130 milioane euro).
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
590 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 567 milioane lei (135 milioane euro);
29 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 39 milioane lei (9,3 milioane euro), din
care, în anul 2010: 23 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 24 milioane lei (8
milioane euro).
AXA PRIORITARĂ 6 – Asistenţă tehnică
38 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 209 milioane lei (49,9 milioane euro);
38 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 205 milioane lei (49 milioane euro), din
care, în anul 2010: 10 contracte de finanţare semnate în valoare totală de 14 milioane Lei (3
milioane Euro).
PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ
Contextul general: În perioada actuală de programare, România, prin intermediul MDRT, participă la
11 programe de cooperare teritorială europeană, fiind Autoritate de Management pentru 4 dintre
acestea, iar pentru celelalte 7 având rol de Autoritate Naţională.
Valoarea adăugată a acestor programe constă în facilitarea găsirii de soluţii comune la probleme
transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale pe o gamă largă de domenii, de la infrastructură
transfrontalieră, acţiuni comune de prevenire a riscurilor, până la schimburi de bune practici.
Importanţa dimensiunii teritoriale a coeziunii este demonstrată şi prin intenţia de consolidare, pentru
perioada de programare post-2013, a dimensiunii strategice a obiectivului de cooperare teritorială
europeană, inclusiv prin finanţarea unor operaţiuni care să vizeze implementarea strategiilor macroregionale conturate la nivelul UE.
Programele de cooperare teritorială:
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Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Denumire program,
aprobării CE

data

Sursa
nerambursabilă/
Caracterul
valoare (inclusiv asistenţa
programului
tehnică)

Rolul MDRT

Programul de Cooperare FEDR/
Transfrontalieră România- 217.823.757 EUR
Bulgaria/18.12.2007

Transfrontalier
intern UE

Instrumentul de Asistenţă
Programul
IPA
de
pentru Preaderare (IPA)/
Cooperare Transfrontalieră
36.005.685 EUR
România-Republica Serbia/
(2007-20011)
27.03.2008

Transfrontalier
cu
stat Autoritate de
potenţial
Management
candidat

Programul
Operaţional
Comun România – Ucraina Republica
Moldova/
29.07.2008

Autoritate de
Management

Instrumentul European de
Transfrontalier
Vecinătate şi Parteneriat
cu 2 state terţe
(ENPI)/
126.718.066 EUR
Transfrontalier
cu 8 state (3
Programul
Operaţional Instrumentul European de
state membre,
Comun
Marea
Neagră/ Vecinătate şi Parteneriat
1 stat candidat,
27.11.2008
(ENPI)/18.305.944 EUR +
4
state
IPA 7.000.000 EUR
nemembre)

Autoritate
Comună
de
Management

Programul de Cooperare FEDR/
Transfrontalieră Ungaria- 224.474.935 EUR
România/ 21.12.2007

Transfrontalier
intern UE

Autoritate
Naţională

Instrumentul European de
Programul de Cooperare
Vecinătate şi Parteneriat
Transfrontalieră Ungaria(ENPI)/
Slovacia-România-Ucraina/
68.638.283 EUR
23.09.2008

Transfrontalier
cu
3
state Autoritate
membre şi un Naţională
stat terţ

Programul de Cooperare FEDR/
Transnaţională
Sud-Estul 206.691.645 EUR
Europei/20.12.2007

8.

Programul de Cooperare
FEDR/
Interregională INTERREG IV
302.042.456 EUR
C/11.09.2007

9.

Programul pentru reţeaua
FEDR/
de
dezvoltare
urbană
28.455.000 EUR
URBACT II/2.10.2007

10.

Programul INTERACT 2007- FEDR/
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Transnaţional
cu 16 state: 8
state membre,
un
stat
candidat,
un
stat cu statut
de candidat, 4
state potenţial
candidate,
2
state cu relaţii
speciale cu UE
Interregional cu
29 state (UE+
Norvegia
și
Elveţia)
Interregional cu
29 state (UE+
Norvegia
și
Elveţia)
Interregional cu

Autoritate
Comună
de
Management

Autoritate
Naţională
şi
Punct Naţional
de Contact

Autoritate
Naţională
şi
Punct Naţional
de Contact
Autoritate
Naţională
şi
Punct Naţional
de Diseminare
Autoritate

2013/20.06.2008

34.033.512 EUR

29 State (state Naţională
membre
+ Persoană
Norvegia
şi Naţională
Elveţia)
Contact

şi
de

În cadrul programelor de cooperare teritorială, sunt finanţate atât proiecte de investiţii în domeniile
privind infrastructura, mediul, dezvoltarea economică şi socială (Programul de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria, Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Serbia, Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova, Programul
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
Slovacia – România – Ucraina, Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei), cât şi
proiecte soft în cadrul tuturor programelor.
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, pot fi finanţate
proiecte strategice, care au impact asupra întregii arii de cooperare transfrontalieră şi se încadrează în
cel puţin unul dintre domeniile majore de intervenţie ale Programului de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007-2013. Un proiect se află în faza de implementare şi alte două proiecte se
află în faza de pre-contractare.
În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova, pot primi finanţare
şi proiecte majore de investiţii selectate de Comitetul Comun de Monitorizare printr-o procedură
specifică, în domeniile: energie, infrastructură de frontieră, mediu şi situaţii de urgenţă.
În şedinţa acestui comitet din luna noiembrie a.c., a fost aprobată o listă scurtă preliminară de 7
proiecte, care în prezent se află în analiză la Comisia Europeană. După obţinerea aprobării CE,
beneficiarii vor începe pregătirea documentaţiei tehnice necesare implementării proiectelor.
Stadiul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană gestionate de MDRT, în calitate de Autoritate
de Management, în contextul general al programelor de cooperare teritorială europeană
Program finanţat prin FEDR
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, au fost
depuse 392 de proiecte în cadrul apelurilor de proiecte lansate, cel de-al doilea apel de proiecte (care
a fost lansat cu mai multe termene intermediare) fiind suspendat din cauza numărului mare de
proiecte depuse şi valorii acestora, care depăşeşte bugetul alocat al Programului.
De aceea, la acest moment nu se estimează ca la nivelul programului să mai fie lansate noi apeluri de
proiecte, eforturile structurilor implicate în gestionarea programului urmând a fi îndreptate spre
implementarea portofoliului de proiecte existent, care urmează a fi completat odată cu viitoarele
reuniuni ale Comitetului Comun de Selecţie.
De asemenea, conform studiilor efectuate de INTERACT, care au inclus 14 programe de cooperare
transfrontalieră, Programul RO-BG este pe primul loc în ceea ce priveşte calitatea sprijinului acordat
beneficiarilor în pregătirea proiectelor şi a fost perceput de către beneficiari ca fiind cel mai
transparent program dintre cele analizate.
Program finanţat prin IPA
În cadrul primului apel de proiecte lansat în cadrul programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România – Serbia, au fost depuse 166 de proiecte. Dintre cele 46 de proiecte
selectate, 31 au fost deja contractate, restul fiind în curs de contractare, ceea ce ar putea duce la
contractarea întregii sume alocate până în prezent programului pentru proiecte.
După aprobarea alocărilor financiare aferente perioadei 2010-2011, un nou apel va fi lansat în luna
ianuarie 2011, care va include şi un apel tematic cu accent pe Strategia Dunării.
Programul România – Serbia este unul dintre singurele trei Programe IPA de cooperare transfrontalieră
dintre cele şapte programe existente la nivelul Uniunii Europene în cadrul cărora au fost selectate şi
contractate proiecte şi care primeşte deja prefinanţare de la Comisia Europeană.
Programe finanţate prin ENPI
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Cele două programe ENPI gestionate de MDRT în calitate de Autoritate de Management
(Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 şi Programul
Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013), împreună cu al treilea
program ENPI din care face parte şi România (Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria –
Slovacia – România – Ucraina 2007-2013), sunt primele trei programe ENPI de cooperare
transfrontalieră dintre cele douăsprezece programe existente la nivelul Uniunii Europene care au deja
proiecte selectate în urma apelurilor de proiecte lansate.
Situaţia implementării programelor CTE, la sfârșitul anului 2010
Indicatori de rezultate

Decembrie 2010

Număr apeluri de proiecte lansate

2

Valoare FEN apeluri lansate (euro)

151.954.951

Număr proiecte depuse

934

Valoare proiecte depuse (euro)

821.428.705

Număr proiecte cu RO depuse

326

Valoare FEN proiecte depuse (aferentă beneficiarilor RO)

271.206.564

Număr proiecte evaluate

345

Număr proiecte selectate

379

Valoare FEN proiecte selectate (euro)

229.763.893

Număr proiecte cu RO selectate

340

Valoare FEN proiecte cu RO selectate (euro)

100.821.083

Număr contracte de finanţare semnate cu LP RO

75

Valoare contracte finanţare semnate cu LP RO (euro)

75.429.610

Număr contracte de cofinanţare semnate cu partenerii RO

260

Valoare contracte cofinanţare semnate cu partenerii RO (euro)

10.016.455

Plăţi efectuate (euro)

3.849.615

Apeluri de proiecte lansate
Până în prezent, au fost lansate 19 apeluri de propuneri de proiecte în cadrul Programelor de
Cooperare Teritorială Europeană, valoarea acestora FEN fiind de 794 mil. euro, din care 9 apeluri cu o
valoare de 140 mil. euro au fost lansate în anul 2009 şi numai 2 apeluri cu o valoare de 152 mil. euro
au fost lansate în anul 2010 de către programul RO-BG (107.542.615 euro) şi programul HUSKROUA
(14.000.000 euro), diferenţa de sumă (30.412.336 euro) fiind suplimentată în cadrul primului apel al
programului RO-UA-MD pentru proiectele strategice.
Proiecte depuse pentru finanţare
În cadrul acestor apeluri de proiecte, au fost depuse un total de 4.555 proiecte cu o valoare
FEN de peste 4.651 mil. euro, din care 2.182 proiecte în anul 2009 cu o valoare de 1.561 mil. euro şi
doar 934 în anul 2010 cu o valoare de 821 mil. euro.
Din cele 2.182 de proiecte depuse în anul 2009, 1.718 au fost proiecte depuse cu parteneri români, și
au o valoare de 650 mil. euro, iar din cele 934 de proiecte depuse în anul 2010, 326 au parteneri
români și o valoare de 271 mil. Euro.
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Proiecte evaluate
Din cele 4.555 proiecte depuse pentru finanţare, 4.409 proiecte au intrat în etapa de evaluare
(3.045 proiecte cu parteneri români), fiind evaluate conform criteriilor de evaluare stabilite în cadrul
fiecărui program, iar dintre acestea 2.061 proiecte au fost evaluate în anul 2009 şi doar 345 în anul
2010.
Proiecte selectate
Din cele 4.409 proiecte intrate în etapa de evaluare, au fost selectate 718 proiecte cu finanţare
europeană nerambursabilă, în valoare de 556 mil. euro, din care 339 proiecte cu o valoare de 327 mil.
euro în anul 2009 şi 379 proiecte cu o valoare de 230 mil. euro în anul 2010.
Din cele 3.045 proiecte cu parteneri români intrate în etapa de evaluare, au fost selectate 583
proiecte cu parteneri români în valoare de 147 mil. euro, din care 333 proiecte cu parteneri români, în
valoare de 147 mil. euro, în anul 2009 şi 340 proiecte cu parteneri români, în valoare de 100 mil. euro,
în anul 2010.
Numărul de proiecte cu parteneri români selectate, până în prezent, din totalul proiectelor
selectate, reprezintă 81%.
Proiecte contractate
Contracte de finanţare. Până în prezent, au fost semnate 76 contracte de finanţare de către cele 4
Autorităţi de Management cu liderii de proiect, în valoare de peste 80 mil. euro, din care în anul 2009
a fost semnat un singur contract în valoare de 5 mil. euro în cadrul programului RO-BG, iar în anul 2010
au fost semnate 75 de contracte în valoare de peste 75 mil. euro (61 de contracte în valoare de 69 mil.
euro în cadrul programului RO-BG şi 14 contracte în valoare de 6 mil. euro în cadrul programului ROSE).
Contracte de cofinanţare. Până în prezent, au fost semnate 287 contracte de cofinanţare cu partenerii
din România, în valoare de 11 mil. euro, din care în anul 2009 au fost semnate 27 contracte în valoare
de 1 mil. euro, iar în anul 2010 au fost semnate 260 contracte în valoare de 10 mil. euro.
Plăţi efectuate
Până în prezent, s-au efectuat plăţi în valoare de aprox. 4 mil. euro, reprezentând cereri avans şi
cereri rambursare pentru proiectele contractate, din care în anul 2009 s-au plătit cereri de avans şi de
rambursare în valoare de 602.298 euro, iar în anul 2010 s-au plătit cereri de avans şi de rambursare în
valoare de 3.247.317 euro.
În ceea ce priveşte PO INTERACT 2007-2013, acest program nu lansează apeluri de proiecte, având ca
obiectiv strategic general creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor şi proiectelor de cooperare
teritorială în perioada 2007-2013, prin realizarea de conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, studii,
baze de date destinate structurilor implicate în managementul şi implementarea POCTE.
PROGRAMUL PHARE - COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
Proiectul „Dezvoltarea integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”
În data de 25 martie 2010, a fot emis Certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul „RO2005/017-553.04.01.01.01.02.12 - Dezvoltarea integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”.
Proiectul de infrastructură de mari dimensiuni a fost finanţat prin Programul PHARE 2005 Coeziune
Economică şi Socială, având, ca beneficiari, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Băile Olăneşti
şi, ca Autoritate de Implementare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Contractul de lucrări, cu o valoare totală de 3.256.704,71 euro, a fost încheiat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului cu firma de construcţii S.C. CONEXVIL S.A, banii pentru realizarea
lucrărilor provenind din fonduri Phare, de la bugetul de stat şi de la beneficiarul local.
Prin proiectul de la Băile Olăneşti s-a urmărit reabilitarea Parcului Central prin: modernizare alei,
iluminat ambiental, instalarea de băncuţe, adăposturi din lemn pentru turişti şi toalete publice.
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Un alt obiectiv a constat în modernizarea bazinului de apă sulfuroasă, acoperirea şi închiderea
acestuia, precum şi dotarea cu echipamentul necesar pentru recircularea apei, pentru purificarea şi
încălzirea acesteia, dar şi amenajarea de spaţii auxiliare cu acces dinspre bazin şi dinspre plajă, anexe
şi terase.
De asemenea, s-a urmărit reabilitarea clădirii “Centrul Balnear”, a piscinei interioare şi a instalaţiilor
sanitare, de încălzire şi climatizare, precum şi a instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii.
S-a avut în vedere şi realizarea unei parcări supraetajate şi reabilitarea mai multor străzi. Parcarea
executată în cadrul proiectului este compusă din 3 (+1) niveluri, având o suprafaţă totală de 4.273 mp.
Trecerea de la un nivel la altul se face prin intermediul a 5 rampe. Cele cinci străzi reabilitate sunt:
Aleea Trandafirilor, Str. Forestierilor, Str. Mihai Eminescu, Str. Parângului şi Str. Băilor.
Toate lucrările au fost executate în scopul dezvoltării potenţialului turistic al staţiunii Băile Olăneşti.
Proiectul „P.O.P.A.S Gura Humorului lot 1”
Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului “P.O.P.A.S Gura Humorului” îl constituie
“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii arealului turistic care aparţine de zona Ariniş a staţiunii
Gura Humorului, în vederea promovării turismului de agrement regional”.
Prin scopul şi obiectivul său principal, proiectul “P.O.P.A.S. Gura Humorului” răspunde necesităţilor
identificate la nivelul zonei de agrement din incinta parcului dendrologic şi de agrement “Lunca
Moldovei”.
Contractul de lucrări a avut o valoare de 2.923.798,88 euro, exclusiv TVA, din care: 1.385.880,67 euro
fonduri Phare, 461.960,22 euro co-finanţarea de la Bugetul de Stat şi 1.075.957,99 euro contribuţia
beneficiarului local (Consiliul Local Gura Humorului).
Alte detalii pentru Lotul 1: iluminat exterior; post trafo nou; reţele de alimentare cu apă; reţele de
canalizare; reţele gaze + branşamente; refacere alei pietonale; realizare porţi acces parc; amenajare
piscină acoperită; reabilitare bazin de înot copii şi realizare clădire anexă; reabilitare punct de
informare turistică; reabilitare terenuri de sport; amenajare patinoar natural.
Proiectul „P.O.P.A.S Gura Humorului lot 2”
Amenajarea pârtiei, cu o lungime de 1.478 metri, s-a realizat în cadrul proiectului P.O.P.A.S.
Gura Humorului lot 2, finanţat prin Programul Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială. Valoarea
contractului de lucrări a fost de 7.622.801,41 euro şi a inclus: amenajarea pârtiei, montarea unei
instalaţii de telescaun şi a iluminatului nocturn pentru pârtie, achiziţionarea unei instalaţii de
producere a zăpezii, reabilitarea drumului de acces şi a parcării auto de la baza pârtiei de schi,
precum şi construcţia clădirii anexă la staţia inferioară a telescaunului.
Contractul de lucrări a avut o valoare de 7.622.801,41 euro, inclusiv TVA, din care:
3.613.207,87 euro fonduri Phare, 1.204.402,62 euro co-finanţarea de la Bugetul de Stat şi 2.805.190,92
euro contribuţia beneficiarului local (Consiliul Local Gura Humorului).
Alte detalii privind Lotul 2 sunt: pârtia de schi „Şoimul”; orientare turistică; parc „Lunca
Moldovei”; agrement; sport.
Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea Slănic Prahova”
În data de 24 iunie 2010, a fot emis Certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul „RO2005/017-553.04.01.01.01.02.02 – Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea Slănic
Prahova”.
Proiectul de infrastructură de mari dimensiuni a fost finanţat prin Programul PHARE 2005
Coeziune Economică şi Socială, având, ca beneficiari, Consiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Local
Slănic Prahova şi, ca Autoritate de Implementare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.
Scopul lucrărilor se referă la construcţii în zona parcului de tratament principal, constând în
clădirea principală, două etaje, aproximativ 1.600 mp, incluzând bază de tratament, piscine şi plajă (o
piscină interioară şi două exterioare, 4,00 m x 10,00 m fiecare), platformă de patinaj/role (14,00 m x
23,00 m), zonă de servicii, zone pentru jocuri interior/exterior, birouri administrative şi spaţii
tehnologice, amfiteatru, 80 mp scenă, 300 locuri, execuţia aleilor, scărilor, balustrade în jurul
lacurilor, fântână arteziană, iluminat ambiental, peisagistică, platformă gunoi, chioşcuri de vară,
executarea parcării, trei accese şi împrejmuire, execuţia infrastructurii de utilităţi.
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Proiectul „Reabilitarea şi revitalizarea Cetăţii Timişoara – Bastionul”
În data de 12 octombrie 2010, a fot emis Certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul „RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.09 - Reabilitarea și revitalizarea Cetăţii Timişoara –
Bastionul”. Proiectul de infrastructură de mari dimensiuni a fost finanţat prin Programul PHARE 2005
Coeziune Economică şi Socială, având, ca beneficiari, Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local
Timişoara şi, ca Autoritate de Implementare, Agenţia de Dezvoltare Regională Vest.
Contractul de lucrări, cu o valoare totală de 9.931.874,56 euro, a fost încheiat de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu J.V. BENNERT GmbH/PROWA Contracting and
Consulting GmbH, banii pentru realizarea lucrărilor provenind din fonduri Phare, de la bugetul de stat
şi de la beneficiarii locali.
Prin proiectul de la Timişoara s-a urmărit dezvoltarea calităţii culturale a spaţiului, prin
exploatarea parametrilor existenţi (istoric, arhitectonic şi economic). Categoriile de lucrări executate
au fost următoarele: infrastructură (sistem de alimentare cu apă, sistem de canalizare, reţea electrică
şi de aerisire, iluminare exterioară, sistem de alimentare cu gaze, sistem de telecomunicaţii, birouri,
drumuri), lucrări de reabilitare/restaurare şi crearea utilităţilor publice, centre de informare turistică
şi servicii, alei, platforme verzi şi zone de agrement, parcări.
Proiectul „Şosea ocolitoare cu acces din DN 1F/E 81 în DJ 191 pentru devierea traficului din
municipiul Zalău”
Proiectul a fost finanţat prin programul PHARE CES 2005. Antreprenorul general a fost S.C.
Kemna Bau Andreae GmbH & Co.KG Germania, proiectul având, ca beneficiar, Consiliul Local Zalău şi,
ca Autoritate de Implementare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest. Contractul de lucrări,
cu o valoare totală de 9,113,075.60 euro, a vizat construirea unei şosele în lungime totală de 9,36 km,
dintre care 1,3 km reprezintă reabilitarea unei porţiuni din drumul judeţean existent.
Şoseaua ocolitoare a fost proiectată pentru a avea 2 benzi (una pe fiecare sens) şi 2 intersecţii
(una cu DN1F, una cu DJ191C), 36 podeţe, 1 pod nou, iar realizarea sa a fost finalizată în 855 de zile,
respectiv la 30.09.2010, dată la care s-a emis Certificatul la Terminarea Lucrărilor.
Proiectul „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte – lot 1”
Proiectul este finanţat din cadrul Programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială.
Contractul a fost semnat de MDRT cu Asociaţia SC COBADI IMPEX SRL / SC CLAR REHABILITACION SL, iar
ordinul de începere a lucrărilor a fost emis, în data de 24 aprilie 2008, de firma INOCSA, care a
asigurat dirigenţia de şantier, cu termen de finalizare în data de 14 iulie 2010.
Contractul de lucrări a avut o valoare de 3.480.506,49 euro, exclusiv TVA, din care
2.106.402,53 euro fonduri Phare, 702.018,16 euro co-finanţarea de la Bugetul de Stat şi 672.085,80
euro contribuţia beneficiarului local (Consiliul Local Târgovişte 403.251,48 euro / Consiliul Judeţean
Dâmboviţa 268.834,32 euro).
Lucrările presupun: consolidarea şi restaurarea Bisericii Domneşti (400 mp) şi a zidurilor de
împrejmuire ale Curţii Domneşti (1.170 mc); restaurarea caselor domneşti (1.710 mp); reconstrucţia
Casei de Aramă (344,5 mp) şi a Casei de Gardă Vest (55,6 mp); reabilitarea facilităţilor sanitare pentru
vizitatori. Programul Phare de Cooperare Transfrontalieră CBC 2001-2006.
Dintre proiectele de investiţii derulate în cadrul Programelor Phare de Cooperare
Transfrontalieră CBC 2001-2006 (Phare CBC 2001-2006), gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului, în calitate de Agenţie de Implementare, două proiecte au avut recepţia finală în cursul
anului 2010:
2004/016-784.01.01.01 Îmbunătăţirea fluenţei traficului la PCTF Turnu Măgurele-Nikopol,
prin reabilitarea primară a drumului judeţean DJ 546, între km 4+000 – km 40+000
2004/016-784.01.02.01 Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură în punctul de trecere a
frontierei Rast – Lom – Reabilitarea drumului judeţean 561D Giubega – Băileşti – Rast – Rast Port şi
amenajarea facilităţilor portuare.
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Programul privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii:
Se referă la reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi
de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în
unităţile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare
1. Subprogramul de alimentare cu apă şi subprogramul canalizarea şi epurarea apelor uzate
Programul vizează: introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, în
vederea asigurării de apă potabilă pentru cca. 2,5 milioane locuitori din cca. 30% din satele României;
asigurarea nevoilor stringente de apă potabilă în mediul rural; conştientizarea comunităţii cu privire la
necesitatea folosirii apei potabile din surse de alimentare în sistem centralizat şi educarea populaţiei
pentru a folosi raţional sursele de apă; asigurarea surselor de alimentare cu apă a agenţilor implicaţi în
dezvoltarea localităţilor rurale; crearea condiţiilor de bază necesare unui trai decent şi revitalizarea
unor zone defavorabile; gestionarea şi utilizarea raţională a surselor de apă.
În anul 2010, au fost incluse în Programul de alimentare cu apă 778 de sate, din care se vor
finaliza sisteme de alimentare cu apă în 157 de sate, în valoare de 86.344.000 lei, în toate judeţele
ţării.
În anul 2010, pentru Subprogramul de canalizare, s-au alocat 4.213.188 lei pentru lucrările de la 59
de sate.
2. Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
judeţean şi de interes local
Programul face parte din categoria programelor naţionale şi este implementat în toate cele 41
de judeţe. Reprezintă sprijinul acordat de statul român pentru echiparea atât a comunelor şi satelor
din componenţa acestora, cât şi a satelor aparţinătoare oraşelor şi municipiilor, precum şi a zonelor
periurbane ale oraşelor şi municipiilor cu lucrări de infrastructură rutieră în: sectoarele de drumuri
judeţene care asigură legătura dintre reşedinţele de comună cu oraşele, municipiile şi, după caz,
obiectivele economico-turistice situate în intravilanul localităţilor rurale, drumurile comunale care
asigură legătura între comune, precum şi străzile principale din interiorul comunelor.
Programul vizează: dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri de interes local asigurarea
nivelului de viabilitate „stare tehnică bună” care să asigure siguranţa circulaţiei, prin elemente
geometrice normale, capacitate portantă faţă de traficul atras, viteză de parcurs sporită, reducerea
cheltuielilor de exploatare a vehiculelor; dezvoltarea reţelei de drumuri publice cu îmbunătăţirea
indiciilor calitative – densitate, lungime, îmbrăcăminţi moderne, condiţii de siguranţă şi confort,
asigurarea protecţiei mediului; îmbunătăţirea accesibilităţii populaţiei rurale la locuinţe, proprietăţi,
instituţii socio-economice etc.; stimularea zonelor rurale, având în vedere revitalizarea unor oraşe
mici şi foarte mici în zonele rurale, precum şi generalizarea cooperării acestora, care să constituie poli
de activitate economică.
Până în prezent, începând cu anul 1997, au fost reabilitaţi, modernizaţi şi/sau asfaltaţi cca.
3.900 km. drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi principale în comune.
În anul 2010 au fost finalizaţi 314 km de drumuri în valoare de 197.820.000 lei în judeţele: Alba,
Arad, Argeş, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Călăraşi, Harghita, Giurgiu, Iaşi,
Mehedinţi, Sibiu, Suceava, Tulcea, Teleorman, Vaslui, Vrancea.
Programul de construcţii locuinţe sociale
Programul de construcţii locuinţe sociale are ca scop principal construirea de locuinţe sociale
destinate unor categorii de persoane cărora nivelul de resurse de existenţă nu le permite accesul la o
locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
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Locuinţele sociale se pot realiza prin construcţii noi sau prin reabilitarea unor construcţii existente.
Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu se vând.
Repartizarea locuinţelor se realizează de către consiliile locale, în urma propunerilor unor
comisii sociale care analizează cererile de locuinţe la nivel local. Accesul la locuinţele sociale îl au
categoriile de persoane prevăzute de lege. Chiria nominală este subvenţionată din surse ale bugetelor
locale.
În anul 2010 au fost incluse în program 30 de obiective amplasate în 26 de localităţi din 21 de
judeţe. Numărul total de apartamente finanţate este de 1.217, din care s-au finalizat 234 de
apartamente. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2010 sunt în valoare de 28.250.000
lei.
Programul de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari are ca scop crearea unui fond de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în acele unităţi admnistrativ-teritoriale în care
s-au înregistrat cereri din partea unor astfel de persoane.
Locuinţele sociale se pot realiza prin construcţii noi sau prin reabilitarea unor construcţii
existente.
Fondul de locuinţe sociale se constituie de către consiliile locale în acele unităţi administrativteritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoane îndreptăţite (persoanele fizice care
îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 74/2007). Accesul
cu prioritate la aceste locuinţe îl au persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre
următoarele condiţii: (a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, prevăzut de lege;
(b) sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari. Locuinţele sociale aparţin domeniului public
al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu se vând.
În anul 2010 au fost incluse în program 41 de obiective amplasate în 39 de localităţi din 23 de
judeţe. Numărul total de apartamente finanţate este de 1.948, din care, până la finele anului, se vor
finaliza 471 apartamente. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2010 sunt în valoare de
36.000.000 lei.
Programe în domeniul creşterii performanţei energetice a clădirilor de locuit
Programele coordonate în domeniul creşterii performanţei energetice a clădirilor de locuit
sprijină realizarea obiectivelor asumate de Guvernul României în domeniul energiei, respectiv de
creştere a eficienţei energetice cu 20% şi de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră la
nivelul anului 2020. În conformitate cu primul Plan de acţiune privind eficienţa energetică, transmis
de România Comisiei Europene, în iunie 2007, aşa cum specifică Directiva 2006/32/EC privind eficienţa
energetică la utilizatorii finali, se preconizează ca, prin aplicarea măsurilor de reabilitare termică la
blocurile de locuinţe, să se realizeze economii de energie de cca. 25% faţă de situaţia existentă în anul
2007.
În atingerea acestei ţinte, MDRT coordonează implementarea Programului naţional multianual privind
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, conform O.U.G.18/2009, cu completările
ulterioare.
Până în decembrie 2008, din fondurile alocate în valoare de 43.462 mii lei, au fost reabilitate
termic un număr de 89 de blocuri (2.551 de apartamente). Alocaţiile bugetare din anul 2009 au fost de
16,53 ori mai mari decât alocaţiile anului 2008, având o valoare de 360 de milioane de lei, din care au
fost demarate lucrări pentru 51.676 de apartamente. Până la finele anului au fost finalizate lucrările la
24.834 de apartamente.
În anul 2010, din bugetul alocat programului, în valoare de 301 milioane de lei, ministerul şi-a
propus finalizarea lucrărilor la circa 29.000 de apartamente şi demararea lucrărilor la circa 25.000 de
apartamente.
Un rol important în vederea utilizării eficiente, în condiţiile legii, a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, l-au avut modificările legislative promovate de minister în anul 2010 (Standardele de
cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobate prin HG nr. 363 din 14 aprilie
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2010 şi Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe).
Un impact pozitiv în atingerea ţintei propuse prin primul Plan de Acţiune privind eficienţa
energetică îl are aprobarea, în anul 2010, a O.U.G. 69, promovată de minister cu scopul facilitării
accesului asociaţiilor de proprietari şi a proprietarilor locuinţelor unifamiliale, la contractarea de
credite bancare acordate de instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobânda
subvenţionată pentru executarea lucrărilor de intervenţie privind reabilitarea termică a clădirilor de
locuit. Implementarea reabilitării termice a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu
garanţie guvernamentală este coordonată de MDRT.
Colaborarea între MDRT şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a condus la includerea,
în Planul de Acţiune al Programului de ţară 2010–2012, semnat între Guvernul României şi Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (U.N.D.P.) a propunerii de colaborare adresată ministerului pentru
„Proiectul privind creşterea performanţei energetice a unor clădiri, având ca scop reducerea
dependenţei de combustibil a comunităţilor sărace”, conform căreia România va primi un grant UNDP
– GEF (Global Environment Facility) în valoare de 3 milioane USD.
Programul privind consolidarea clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic
şi care prezintă pericol public
Programul urmăreşte reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în condiţiile seismice
din România, care sunt dintre cele mai severe din Europa, prin consolidarea clădirilor de locuit
multietajate expertizate tehnic, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.
Programele anuale se elaborează de MDRT şi MAI în baza priorităţilor stabilite pe criterii
tehnice de către consiliile judeţene/Primăria Municipiului Bucureşti, avizate de Comisia tehnică pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor, şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.
Priorităţile în ceea ce priveşte reducerea riscului seismic sunt: construcţiile de locuit înalte din beton
armat realizate înainte de anul 1941; clădirile cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978 şi
care deţin spaţii publice la parter sau la alte nivele ale clădirii.
Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
consolidare la clădirile incluse în programele anuale se asigură din transferuri de la bugetul de stat
şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru locuinţele proprietate privată ale persoanelor fizice, precum
şi din bugetele proprietarilor spaţiilor care au altă destinaţie decât cea de locuinţă.
Acţiunile care revin în sarcina proprietarilor persoane fizice (privind proiectarea şi execuţia
lucrărilor de consolidare) sunt finanţate integral din alocaţii bugetare, iar proprietarii persoane fizice
returnează contravaloarea lucrărilor în rate lunare egale, fără dobândă, eşalonate pe 25 de ani.
În plus, de la această obligaţie de restituire a ratelor lunare se exceptează toţi proprietarii
persoane fizice care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial
mediu net pe economie.
Pentru anul 2010 au fost alocate 7.355 mii lei. Au fost finalizate lucrările la 2 imobile, sunt în
execuţie 7 proiecte, în timp ce alte 5 proiecte au fost incluse în subcapitolul Execuţie lucrări de
consolidare.
Au fost finalizate 5 proiecte, în timp ce alte 2 proiecte sunt în execuţie, iar 3 au fost incluse în
subcapitolul Proiectare lucrări de consolidare.
Programul construcţii săli de sport
Programul vizează construirea de noi săli de sport pe lângă instituţiile de învăţământ de toate
gradele, la oraşe şi la sate, în vederea asigurării cadrului de desfăşurare a activităţilor sportive în
condiţii optime de confort şi siguranţă.
Construcţia sălilor de sport se realizează pe baza proiectelor pilot, elaborate şi aprobate în
conformitate cu prevederile legale. Iniţial, prin acest program au fost construite săli de sport cu o
capacitate de 50 locuri.
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Ulterior, pentru a se putea răspunde necesităţilor diferite dintre mediul urban şi cel rural,
începând cu anul 2005, au fost lansate 2 noi proiecte tip, cu următoarele caracteristici: sală de sport
cu o capacitate de 150 locuri; sală de educaţie fizică.
DATE DE PREZENTARE SALĂ SPORT 1.500 DE LOCURI, MUN. CĂLĂRAŞI, JUD. CĂLĂRAŞI
Valoare totală investiţie 27.500.000 lei, din care: Valoare finanţată prin CNI 24.128.000 lei;
Valoare finanţată prin Consiliul Local 3.378.000 lei; Suprafaţă construită 4.200 mp.
În anul 2010 s-au recepţionat 88 săli de sport, din 220 contractate. Astăzi 84 de de sport mai
sunt în execuţie, iar pentru 48 nu au fost emise ordine de începere a lucrărilor.
Din sălile recepţionate, 3 reprezintă structuri preluate, cu 4000 de locuri în medie pe structură,
în localităţile Oneşti, Călăraşi, Piatra Neamţ. Judeţele în care au fost finalizate obiective sunt: Alba,
Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin,
Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov,
Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiş şi Vaslui.
Bugetul acestui program în 2010 a fost de 142.671.000 lei.

Programul consolidare şi reabilitare săli de sport existente, construite înainte de anul 2000
În anul 2005, în urma numeroaselor semnale primite din teritoriu, referitoare la existenţa unor
construcţii aflate într-o stare avansată de degradare şi care aveau destinaţia de săli de sport, a apărut
necesitatea demarării programului de consolidare şi reabilitare a acestor tipuri de construcţii.
În anul 2010, din cele 10 săli de sport contractate s-au recepţionat 6 săli de sport în judeţele:
Bacău, Bihor, Dâmboviţa, Sălaj, Suceava şi Municipiul Bucureşti. Bugetul alocat în 2010 a fost de
6.000.000 lei.
Programul patinoare artificiale
Programul urmăreşte construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute şi
reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Vor fi promovate 3 tipuri de patinoare artificiale,
respectiv: patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional, cu un
număr minim de 5.000 locuri; patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult
3.500 locuri; patinoare artificiale didactic-școlare şi de agrement.
DATE DE PREZENTARE PATINOARUL BRAŞOV, JUD. BRAŞOV
Valoare finanţată prin CNI 38.692.875 lei; Suprafaţă construită 6.903,13 mp. Patinoarul
îndeplineşte cerinţele Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă, suprafaţa de joc fiind de
60mx30m.
În anul 2010 s-a recepţionat un pationar artificial (Braşov), iar unul se află în execuţie. Bugetul
alocat acestui program în anul 2010 a fost de 11.200.000 lei
Programul bazine de înot
Prin acest program: se construiesc bazine de înot, se finalizează structurile începute şi se
reabilitează bazinele de înot existente. Sunt promovate 3 tipuri de bazine: bazine olimpice; bazine de
polo; bazine didactic-şcolare.
Au fost contractate 29 de obiective, iar 15 dintre acestea se află în execuţie efectivă. Judeţele
în care se derulează lucrări de execuţie sunt: Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa Năsăud, Cluj, Dâmboviţa,
Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Tulcea. Bugetul alocat acestui program, în
anul 2010, a fost de 47.000.000 lei.
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Programul pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor
de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban
Scopul programului îl constituie creşterea calităţii vieţii culturale în mediul mic urban, prin
extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale şi
întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la
informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creşterea gradului de
acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală.
În anul 2010 s-au recepţionat 3 obiective (Răcari – Dâmboviţa, Ştei – Bihor, Şomcuta Mare Maramureş), iar alte 21 se află în execuţie. Bugetul alocat în anul 2010 a fost de 21.000.000 lei.
Programul de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
Programul se referă la privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea unor lucrări
în acest domeniu și are ca obiectiv înlăturarea pericolului de prăbuşire a unor elemente la construcţii
de importanţă deosebită, care adăpostesc valori artistice/istorice, nominalizate în Lista monumentelor
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor, clădiri din
domeniul ocrotirii sănătăţii, şcoli, clădiri care adăpostesc aglomeraţii de persoane, clădiri care
adăpostesc valori ştiinţifice deosebite, precum şi limitarea efectelor alunecărilor de teren asupra
comunităţilor urbane.
Programul anual de acţiuni se elaborează pe baza priorităţilor stabilite de consiliile judeţene,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, avizate de prefecţi, în calitate de preşedinţi ai
comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv de Prefectul Municipiului Bucureşti.
În anul 2010 Alocarea financiară a fost de 59.001 mii lei şi s-au finalizat 6 obiective, s-au plătit
sume restante din 2009 pentru 2 obiective, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru 49
obiective cu finalizare în 2011-2012.
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
Programul-pilot privind realizarea experimentală „in situ” a unor sectoare de drumuri de
interes local, clasate, prin utilizarea de materiale şi tehnologii noi, agrementate tehnic, include 40
obiective – sectoare de drumuri de interes local, clasate, totalizând 40 de km, situate în 40 de judeţe.
Din cele 41 de consilii judeţene solicitate să transmită propuneri pentru includerea în programul-pilot,
Consiliul Judeţean Timiş nu a solicitat includerea în programul-pilot.
În perioada 2010 – 2012 se derulează activitatea de monitorizare a comportamentului în
exploatare, pe durata de garanţie, a lucrărilor de reabilitare experimentale finalizate în 2009.
Urmărirea comportamentului în exploatare constă în: elaborarea de rapoarte semestriale pe
baza testelor/analizelor/măsurătorilor efectuate de consultantul de specialitate; elaborarea raportului
final de monitorizare, cu concluzii privind eficienţa economică, durabilitate, aplicabilitatea
materialelor experimental utilizate în cadrul programului-pilot.
Lucrările de reabilitare s-au realizat prin utilizarea a 7 tipuri de stabilizatori de sol agrementaţi
tehnic la 39 de obiective, totalizând 39 de km de drumuri de interes local, clasate. Din cele 40 de
obiective incluse în programul-pilot şi contractate, pentru obiectivul Mărculeşti-Bucu din judeţul
Ialomiţa contractul a fost reziliat, întrucât autorităţile locale au modernizat o parte din drum din alte
fonduri.
Programul construcţia de locuinţe cu credit ipotecar
Programul de construcţie de locuinţe prin credit ipotecar se referă la construirea de locuinţe
finanţate exclusiv de băncile care acordă credite ipotecare solicitanţilor Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.
Persoanele care pot beneficia de credite ipotecare acordate de băncile partenere ANL pentru
construirea unei locuinţe prin ANL sunt persoane fizice, majore, cu cetăţenie română, domiciliate în
România. În cadrul acestui program se află în execuţie 2.000 de unităţi locative.
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Programul construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Principalul program pe care Agenţia Naţională pentru Locuinţe îl implementează şi dezvoltă
este cel de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Agenţia asigură construcţia
locuinţelor, pe care le predă, la finalizarea lucrărilor, consiliilor locale în a căror rază teritorialadministrativă se află acestea.
Tinerii cu vârsta sub 35 de ani, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi primesc repartiţii de
la consiliile locale până la împlinirea vârstei de 36 de ani, pot locui cu chirie în aceste locuinţe.
Conform prevederilor legale în vigoare, tinerii chiriaşi îşi pot cumpăra, de la consiliile locale,
locuinţele, după o perioadă de minimum 1 an de la dată semnării contractului de închiriere.
În cadrul Programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se derulează un
subprogram cu caracter social, care se ocupă de construcţia locuinţelor în regim de închiriere şi de
care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti. Programul vine în sprijinul medicilor
rezidenţi şi specialiştilor cărora veniturile nu le permit accesul la o locuinţă în proprietate sau
închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. În prezent, se află în execuţie 119 apartamente în Sibiu şi
Rădăuţi.
Odată cu modificările aduse Legii nr. 152/1998, şi aceste locuinţe se vor putea vinde titularilor
contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere
neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în
condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.
În anul 2010, în cadrul Programului de construcţie locuinţe pentru tineri destinate închirierii, au
fost în execuţie 6.500 de unităţi locative, dintre care au fost finalizate 1602. În limita sumelor alocate,
în anul 2011 vor fi finalizate şi restul unităţilor locative.
Judeţelele în care au fost finalizate obiective din acest program sunt: Alba, Arad, Bacău, Bihor,
Bistriţa Năsăud, Braşov, Buzău, Botoşani, Caraş Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna,
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea. Valoarea totală a lucrărilor este 223.197.480 lei. Bugetul alocat
în 2010 a fost de 196.447.000 lei
Locuinţe pentru tineri – obiective finalizate în 2010
Identificare obiectiv de invesţitie
Nr.
crt.
Judeţ
Localitate
Amplasament

PIF 2010
Unităţi
locative

1 Alba

Aiud

Str. Ecaterina Varga, bl. P2F

16

2 Alba

com. Horea

Bloc locuinţe

12
28

TOTAL
1 Arad

Pancota

Str. Libertăţii (str. Piaţa Libertăţii)

22

2 Arad

Pecica

Zona CPL, str. 1, nr. 134

20

3 Arad

Chişineu Criş

Str. Gării, f.n.

20

TOTAL
1 Bacău

Slănic Moldova

Str. Stefan cel Mare

20

62
32

Nr.
crt.

Identificare obiectiv de invesţitie
Judeţ

Localitate

Amplasament
TOTAL

PIF 2010
Unităţi
locative
32

1 Bihor

Salonta

Zona Iasomiei, parcela Z4

60

2 Bihor

Alesd

Arena Sportivă

64

3 Bihor

Simian

Bloc locuinţe

27

4 Bihor

Chislaz

Str. Principală (Sat Misca)

27

5 Bihor

Beiuş

Str. Leonard Mociulschi - compartimentare
imobil existent

19

TOTAL
1 Bistriţa Năsăud

Maieru

Str. Şesul lui Broască, nr. 790/1
TOTAL

1 Botoşani

Botoşani

Cartier Cismea, etapa II
TOTAL

1 Braşov

Predeal

Cartier Joita, str. Plăieşilor - str. Narciselor
TOTAL

1 Buzău

Nehoiu

Str. 1 Decembrie 1918, bl. 28E
TOTAL

197
24
24
48
48
48
48
20
20

1 Caraş - Severin

Băile Herculane

Zona Fabrica de Pâine, Str. Trandafirilor,
etapa II

38

2 Caraş - Severin

Oraviţa

Zona Liceul Agricol, str. Cloşca, nr. 10

24

3 Caraş - Severin

Oţelu Roşu

Str. Libertăţii, nr. 3, bloc L4

14

TOTAL

76

1 Călăraşi

Călăraşi

Str. Cornişei (Ansamblul Mircea Vodă sud II)
bl. 8

15

2 Călăraşi

Călăraşi

Str. Cornişei (Ansamblul Mircea Vodă sud II)
bl. 9

15

3 Călăraşi

Călăraşi

Str. Cornişei (Ansamblul Mircea Vodă sud II)

15

21

Nr.
crt.

Identificare obiectiv de invesţitie
Judeţ

Localitate

Amplasament

PIF 2010
Unităţi
locative

bl. 10
TOTAL

45

1 Cluj

Cluj-Napoca

Str. Taberei nr.2 - str.Tăşnad nr.10

12

2 Cluj

Gherla

Str. Parcului, nr. 29-31

20

3 Cluj

Huedin

Str. Gheorghe Doja

9

TOTAL

41

1 Constanţa

Cernavodă

Str. Pinilor

40

2 Constanţa

Hârşova

Str. Casariei, nr. 2B

64

3 Constanţa

Valu lui Traian

Str. Stadion

20

TOTAL

124

1 Covasna

Micfalău

Str. Csere, bloc 3

6

2 Covasna

Baraolt

Str. Trandafirilor, fn.

28

3 Covasna

Sfântu Gheorghe

B-dul Gen. Grigore Bălan

24

4 Covasna

Ilieni

Com. Ilieni, nr. 105

8

TOTAL

66

1 Dâmboviţa

Doiceşti

Str. Coloniei, bl. 13, sc. A1

11

2 Dâmboviţa

Găeşti

Str. 1 Decembrie, bl. F2A

18

3 Dâmboviţa

Aninoasa

Sat Viforata - Str. Vasile Lupu

22

TOTAL
1 Galaţi

Galaţi

Cartier Siret, etapa 1.1C
TOTAL

1 Giurgiu

Giurgiu

B-dul Mihai Viteazul, Zona Steaua Dunării
TOTAL

1 Gorj

Motru

B-dul Gării, nr. 6

22

51
27
27
33
33
49

Nr.
crt.

Identificare obiectiv de invesţitie
Judeţ

Localitate

Amplasament
TOTAL

PIF 2010
Unităţi
locative
49

1 Harghita

Tulgheş

Sat Tulgheş, nr. 355A

24

2 Harghita

Corund

Bloc locuinte

32

TOTAL

56

1 Hunedoara

Brad

Str. Dacilor

50

2 Hunedoara

Haţeg

Aleea Constructorilor

40

TOTAL
1 Iaşi

Hârlău

Str. Vasile Gheorghiu, nr. 10, etapa II
TOTAL

1 Mureş

Iernut

Cartier Eminescu-Nou, str. Tineretului, nr. 7
TOTAL

90
60
60
49
49

1 Neamş

Târgu Neamţ

B-dul Stefan cel Mare, nr.92, amenajare
camin nefamilişti

49

2 Neamt

Piatra Neamţ

Cartier Izvoare, etapa 3

47

TOTAL
1 Sălaj

Nr.

Zalău

Cart. Dumbrava Nord, str.Viitorului - etapa II

96
74

TOTAL

74

Identificare obiectiv de invesţitie

PIF 2010

23

crt.

Judeţ

1 Sibiu

Localitate
Mediaş

Amplasament
Str. Predeal, bl. 6,7,8,9,10,11
TOTAL

Unităţi
locative
36
36

1 Suceava

Vatra Dornei

Ans. Transilvaniei, bl. A

30

2 Suceava

Rădăuţi

Zona Hipodrom

40

TOTAL
1 Teleorman

Roşiorii de Vede

Str. Sf. Teodor
TOTAL

1 Timis

Făget

Str. Stadionului nr. 1 - reabilitare
TOTAL

1 Tulcea

Isaccea

Str. M. Eminescu, nr. 5B
TOTAL

1 Vrancea

Odobeşti

Str. Smârdan nr. 48 - 50
TOTAL
TOTAL GENERAL

70
32
32
16
16
20
20
32
32
1,602

Intervenţie pentru sprijinirea sinistraţilor
Urmare a inundaţiilor din vara anului 2010, Guvernul României a aprobat ajutoare pentru
reconstruirea şi repararea caselor distruse şi avariate din următoarele judeţe: Alba, Argeş, Bacău,
Botoşani, Caraş Severin, Covasna, Harghita, Iaşi, Ialomiţa, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui. Astfel, de
la bugetul de stat s-au alocat 36.200.000 lei, necesari pentru reconstruirea a 926 case şi pentru
repararea a 3.608 case.
Agenţia Naţională pentru Locuinţe a achiziţionat materiale de construcţii prin intermediul
Bursei Române de Mărfuri. Materialele, cu o valoare finală de 35.350.000 lei, au fost distribuite către
beneficiari.
MDRT şi Habitat for Humanity România au încheiat primul protocol de colaborare dintre o
instituţie centrală a statului şi o organizaţie neguvernamentală, pentru reconstrucţia locuinţelor
afectate de inundaţii. Cele două entităţi au colaborat pentru strângerea de fonduri, materiale de
construcţie şi alte tipuri de ajutor (utilaje, forţă de muncă) de la diferiţi donatori, resurse folosite
pentru reconstrucţia sau reabilitarea locuinţelor afectate din Dorohoi. MDRT a trimis materiale de
construcţii pentru 100 de case-tip.
MDRT a oferit Republicii Moldova un ajutor de 23.800.00 lei pentru reconstruirea a 719 case
distruse şi pentru repararea a 178 de case avariate în urma inundaţiilor devastatoare din acest an.
Acţiunea de furnizare a materialelor pentru toate casele din Republica Moldova s-a încheiat,
valoarea finală a materialelor achiziţionate fiind de 21.500.000 lei. Sprijinul oferit Republicii Moldova
de Guvernul României a fost acordat la solicitarea preşedinţiei Republicii Moldova, din ajutorul
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nerambursabil de 100 milioane de euro acordat de ţara noastră Republicii Moldova, pentru o perioadă
de patru ani.
Programul dezvoltarea produselor turistice
Programul anual de dezvoltare a produselor turistice vizează susţinerea turismului intern, în
vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice, în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural,
urmărind creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice din România pe piaţa internă şi internaţională,
diversificarea şi dezvoltarea produselor turistice româneşti şi creşterea calităţii serviciilor turistice în
România.
Realizarea investiţiilor se referă la: a) modernizarea, la standarde internaţionale, a facilităţilor
utilizate în turismul balnear şi montan, dar şi în agrement; b)îmbunătăţirea promovării diferitelor
regiuni turistice/produse turistice, prin dezvoltarea reţelei de centre/oficii de informare turistică; c)
creşterea gradului de securitate a turiştilor, în mod special în zona montană; d)
asigurarea infrastructurii generale pentru acces la obiectivele şi facilităţile turistice de interes.
Pornind de la evaluarea potenţialului natural şi antropic al României, au fost stabilite
subprogramele naţionale prioritare:
1. Subprogramul Schi în România urmăreşte modernizarea şi extinderea pârtiilor de schi
existente şi realizarea de noi pârtii, în vederea asigurării condiţiilor pentru practicarea sporturilor de
iarnă la standarde internaţionale, dezvoltarea turismului montan şi îmbunătăţirea calitativă a ofertei
staţiunilor montane, pentru atragerea turiştilor;
2. Subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă derulează lucrări
de dezvoltare a reţelei de cabane turistice montane în localităţile limitrofe, dezvoltarea reţelei de
refugii montane în regiunea de creastă, refacerea infrastructurii de acces şi siguranţă pentru turişti,
dezvoltarea reţelei de refugii salvamont şi a sistemului de semnalizare pe traseele montane;
3. Subprogramul Dezvoltarea echilibrată şi integrată a staţiunilor turistice balneoclimaterice
urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii generale şi specifice turismului din staţiunile balneare. Sunt
incluse în program lucrări de recondiţionare a captării, transportului şi distribuţiei apei minerale,
realizarea de noi foraje pentru captarea surselor suplimentare de ape minerale, modernizarea
salinelor incluse în proiect, amenajarea de noi trasee turistice în staţiuni şi împrejurimi;
4. Suprogramul Dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a
staţiunilor de pe litoralul Mării Negre vizează amenajarea de miniporturi pentru agrement nautic în
principalele zone de interes turistic şi de puncte (foişoare) de observare/filmare/ fotografiere. Vor fi
realizate lucrări de extindere a infrastructurii de utilităţi şi acces spre plaje (apă şi canalizare,
alimentare cu energie electrică, grupuri sanitare, duşuri, vestiare, puncte de prim ajutor, puncte de
observare salvamar, agrement nautic). Acest subprogram urmăreşte includerea tuturor facilităţilor
necesare pentru acordarea distincţiei Blue Flag plajelor (această distincţie atestă calitatea nisipului, a
apei şi a amenajării plajelor);
5. Subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice culturale are ca scop dezvoltarea şi
promovarea identităţii culturale locale, oferind comunităţilor învecinate şansa conservării
patrimoniului cultural ca resursă pentru dezvoltarea socio-economică locală. Prin acest subprogram, se
urmăreşte: reabilitarea incintelor obiectivelor turistice, amenajarea de noi trasee turistice,
îmbunătăţirea sistemului de semnalizare – panouri cu hărţi/schiţe zone/localităţi, indicatoare pentru
edificii culturale, monumente şi pentru structuri de cazare/infrastructura generală, afişaj în toate
gările/punctele de acces, dezvoltarea reţelei de centre de informare turistică;
6. Subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice în mediul urban urmăreşte diversificarea
ofertei de servicii turistice, în vederea satisfacerii preocupărilor de timp liber ale turiştilor care
apreciază tot mai intens consumul turistic prin prisma diversităţii formulelor de ofertă. În cadrul
acestui subprogram, se realizează următoarele tipuri de lucrări: construcţie/reabilitare porturi
turistice de agrement, construcţie/reabilitare complexe/parcuri de agrement, construcţie de parcuri
tematice, aqua-parcuri.
Subprogram Schi în România
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Proiecte în derulare: 17 proiecte pe infrastructură schi, în valoare totală de 87.500.000 lei
(Bihor, Braşov, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Prahova, Suceava, Vâlcea). 54 pârtii de
schi, dintre care: 14 pârtii de schi cu zăpadă artificială şi 23 pârtii de schi cu instalaţie nocturnă; 2
piste biatlon; 1 poligon tragere; 1 trambulină; 2 instalaţii agrement.
Dintre acestea, au fost finalizate 9 proiecte (Consiliul Local Nucet, Consiliul Local Predeal,
Consiliul Local Râşnov, Consiliul Local Sfântu Gheorghe, Consiliul Local Borsec, Consiliul Local Vulcan,
Consiliul Local Azuga, Consiliul Local Sinaia, Consiliul Local Mălini), cu un buget alocat în 2010 (cofinanţare MDRT) de 60.050.000 lei.
Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă
Proiecte în derulare: 10 proiecte pe infrastructură montană, în valoare totală de 11.655.000 lei
(Alba, Argeş, Bihor, Caraş Severin, Cluj, Dâmboviţa, Hunedoara, Neamţ, Prahova, Sibiu):
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salvamont; 18 refugii montane; 2 cabane multifuncţionale; 6 centre de informare turistică; 1 heliport
Dintre acestea, au fost finalizate 10 proiecte (Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Judeţean Argeş,
Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean
Hunedoara, Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Judeţean Sibiu, Consiliul
Judeţean Cluj), cu un buget alocat în 2010 (co-finanţare MDRT) de 12.505.000 lei.
Subprogram Dezvoltarea echilibrată şi integrată a staţiunilor turistice balneoclimaterice
Proiecte în derulare: 10 proiecte pe infrastructură balneară, în valoare totală de 37.050.000 lei
(în judeţele Arad, Covasna, Harghita, Ilfov, Mureş, Sibiu, Vâlcea):
2 complexe balneare; 2 baze
tratament; 8 băi tradiţionale; 1 muzeu balnear; 6 lacuri sărate amenajate; 2 lacuri dulci amenajate
Dintre acestea, au fost finalizate 6 proiecte (Consiliul Local Arad, Consiliul Judeţean Covasna,
Consiliul Judeţean Harghita, Consiliul Local Praid, Consiliul Local Ocna Sibiului, Consiliul Local
Călimăneşti), cu un buget alocat în 2010 (co-finanţare MDRT) de 21.700.000 lei.
Subprogram Dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor
de pe litoralul Mării Negre
Proiecte în derulare: 5 proiecte pe infrastructură litoral şi deltă, în valoare totală de
20.390.000 lei (în judeţele Constanţa şi Tulcea).
Dintre acestea, au fost finalizate 2 proiecte (Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean
Constanţa), cu un buget alocat în 2010 (co-finanţare MDRT) de 5.900.000 lei.
Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice culturale
Proiecte în derulare: 1 proiect pe infrastructură culturală şi 1 proiect de restaurare castru
roman, în valoare totală de 580.000 lei (Vâlcea şi Alba Iulia)
Dintre acestea, au fost finalizate 2 proiecte (Consiliul Local Alba Iulia).
Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice în mediul urban
Proiecte finalizate: 1 proiect pe infrastructură agrement în valoare totală de 500.000 lei
(Galaţi).
Programul de promovare turistică
În anul 2010, România a fost aleasă Vice–Preşedinte al Consiliului Executiv al Organizaţiei
Mondiale a Turismului (OMT). Acest lucru confirmă intensificarea rolului României pe plan internaţional
în ceea ce priveşte turismul.
În anul 2010, prin activităţile de promovare turistică s-a urmărit: Poziţionarea României drept o
destinaţie turistică, care oferă atracţii turistice şi experienţe de călătorie unice; Stimularea interesului
turiştilor potenţiali din străinătate de a vizita România, de a-şi petrece vacanţele într-una sau mai
multe din zonele turistice din ţară; Promovarea produselor turistice care pot să atragă noi segmente
de piaţă şi/sau care să determine prelungirea duratei vizitei/vacanţei în România şi, implicit,
creşterea încasărilor din activitatea de turism; Reducerea impactului crizei economice mondiale
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asupra turismului, prin adaptarea strategiilor de promovare turistică la noile condiţii şi cerinţe ale
principalelor pieţe ale României, în principal din UE şi SUA.
În cadrul Programului de marketing şi promovare a turismului în anul 2010, au fost
desfăşurate următoarele activităţi de promovare:
1.Participarea la peste 25 de manifestări expoziţionale de turism în străinătate: Utrecht,
Lisabona, Roma, Viena, Oslo, Stuttgart, Madrid, Helsinki, Paris, Zürich, Copenhaga, Bruxelles, Tel Aviv,
Milano, München, Salzburg, Budapesta, Berlin, Moscova, Chişinău, Nicosia, Frankfurt, Beijing, Londra.
2.
Participarea la 8 manifestări expoziţionale de turism în ţară: Târgul de turism „Holiday
Market”, Târgul de Turism al României, Touristica (Cluj-Napoca), Târgul Internaţional de Vacanţe şi
Călătorii (Satu Mare), Bursa Litoral – Delta Dunării (Constanţa), Bursa şi forumul de turism balnear
(Sovata), Winter Holiday.
3.
Inserţii în cataloagele tour-operatorilor străini care operează în România:
TUI - Catalogul TUI include oferte de sejururi în Mamaia şi circuite în ţară, iar clientela TUI se situează
în proporţie de 45% în categoria persoanelor cu un venit ridicat; Rewe Touristik, prin marca DERTOUR,
se adresează turiştilor individuali şi include oferte de cazare în toată ţara, circuite cu maşina
închiriată, vacanţe active, „city break” în Bucureşti, litoral şi staţiunile balneo etc; Rewe Touristik,
prin marca ITS, include pachete turistice pe litoralul românesc şi circuite culturale în catalogul de vară
Sommer 2010; Rewe Touristik, prin marca ITS Städtereisen (călătorii în oraşe), include pachete
turistice de tipul city break în Bucureşti; Sofrone Messerschmidt Reisen prezintă exclusiv oferta
turistică a României; Maxitours, Belgia; Club Vacances Modernes, Franţa.
4.
Organizarea de vizite educaţionale şi de informare
•
vizită de documentare pentru Eric Ben-Harrous, Germania, responsabil cu organizarea de
evenimente în cadrul firmei Kenes International;
•
vizită de documentare a unui grup de 18 agenţi de turism şi reprezentanţi ai tour-operatorului
german DERTOUR;
•
vizită pentru o echipă a postului TV Bayerischer Rundfunk, care a realizat un reportaj turistic
intitulat ”Cu bicicleta de-a lungul Dunării”;
•
vizită de documentare pentru echipa de filmare a canalului de televiziune federal Rossia-2 din
Federaţia Rusă, care a realizat un film ce a fost difuzat în cel de-al doilea semestrul al anului pe acest
canal TV;
•
vizită de documentare a 2 reprezentanţi mass-media francezi (Victor Battaggion - jurnalist
responsabil al rubricii ”Ritm şi Patrimoniu” şi Joelle Cheve Caze), al căror scop a fost realizarea unui
articol de 16 pagini destinat României (regiunile Transilvania şi Bucovina);
•
vizita editorului Massimiliano Biagioli, având drept obiectiv, pentru anul 2011, pregătirea
ghidului turistic despre România editat de ”Touring Club Italiano”;
•
vizită pentru 3 jurnalişti de la Televiziunea din Federaţia Rusă “Samara Gis”;
•
vizitele de documentare a 2 jurnalişti britanici, Norm Longley şi Tim Burford, care au fost
prezenţi în România în vederea actualizării şi publicării unei noi ediţii a ghidului “Rough Guide
Romania;
•
vizită de documentare pentru George Cristea, autorul unui ghid turistic despre România, şi
Trygve Carlsson, editorul ghidului, în scopul revizuirii şi editării celei de-a doua ediţii a ghidului despre
România în limba suedeză.
5. Organizarea de evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice
•
în perioada 30 aprilie – 01 mai 2010, MDRT a organizat, la Neptun, un eveniment care a marcat
deschiderea sezonului estival;
•
în luna septembrie, MDRT a organizat un workshop ”Turist în România”, în portul
Cetate/jud.Dolj, în cadrul desfăşurării Festivalului Degustătorilor de Film şi Artă Culinară;
•
Birourile de Promovare şi Informare Turistică din străinătate au organizat şi participat la peste
100 de acţiuni de tipul work-shop-uri, conferinţe, seminarii etc., prilej cu care au promovat oferta
turistică a României şi au stabilit contacte cu tour-operatori, reprezentanţi mass-media, creatori de
opinie etc.;
•
au fost organizate o serie de acţiuni, atât la nivel intern, cât şi internaţional, cum ar fi cele din
Amercica de Nord care au oferit posibilitatea promovării atracţiilor turistice din România, precum
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reclamă în presa scrisă (Traveler Overseas, Ziua USA), reclamă la televizune (Romanian Satelite
Network) şi outdoor în New York (Brodway);
•
ca urmare a activităţilor de promovare desfăşurate de Reprezentanţele de Promovare şi
Informare Turistică din străinătate, au fost publicate o serie de articole despre România, cum ar fi:
Germania: publicaţii de specialitate şi cotidiane (Sonntag Aktuel, Schwarzwalder Bote,
Heilbronner Stimme, Stuttgarter Zeitung, Pramser Zeitung, Main Post, Sudwest Presse, Sudkurier,
Suddeutsche Zeitung, Infobodensee, Euro Bus, Magdeburger, Volksblatt, Rems Murr Stadtzeiger etc.);
Polonia: revista online wakacje.net, National Geographic, portalul Peron 4, revista Pordoze;
Franţa: Lettre d’information Thermale, Oise Hebdo, Ulysse (membră a grupului Courrier
International), Le Figaro Magazine,VTT, Petit Futé şi apariţia ghidului “Le goût de Bucarest” apărut la
editura Mercyre de France;
America de Nord: atât în publicaţii pentru publicul larg cu tiraj mai mare de 500.000 de
exemplare (The New York Times, USA Today, Toronto Star, Globe and Mail, National Geographic
Traveler, Saveur Magazine, Wine Spectator, Food and Wine, Forbes Magazine etc.), cât şi în publicaţii
pentru profesioniştii din turism (Travel Weekly, Recommend, Canadian Travel Press).
Prioritatea strategică a anului 2010 în cadrul programului de promovare turistică a fost crearea
brandului turistic naţional
Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a realizat şi a dezvoltat un brand de turism
al României extrem de solid şi o identitate de brand de talie mondială, cu scopul de a crea o imagine
nuanţată atât la nivel intern, cât şi la nivel extern, privind avantajele României ca destinaţie turistică.
Brandul creat va susţine imaginea mărcii noastre turistice, astfel încât să iasă în evidenţă dintre
toţi ceilalţi competitori din regiune şi din Europa şi să devină un element de referinţă în termeni de
branding de turism la nivel pan-european.
Etapa I a proiectului a constat într-o cercetare amplă de piaţă. Cercetarea a fost făcută pe
două direcţii, una calitativă şi una cantitativă, pe 8 pieţe considerate principale, conform
Masterplanului de dezvoltare turistică a României în perioada 2007-2026, şi anume: Germania, Marea
Britanie, Italia, Rusia, Austria, SUA, Franţa şi Ungaria şi România.
Concluziile cercetărilor de piaţă, corelate cu cercetările din Master Plan, reliefează care sunt cele mai
competitive 6 produse turistice, avantajele competitive ale turismului românesc, precum şi grupul
ţintă; astfel: avantajele competitive: natura şi peisajele neatinse, unicitatea patrimoniului cultural,
autenticitatea culturii şi a stilului de viaţă (tradiţii bine păstrate); cele mai competitive 6 produse
turistice: circuite culturale, turism în natură, turism rural, city breaks, turism activ şi de aventură,
turism balnear şi de întreţinere; grupul ţintă: călătorii cu discernământ (discerning travelers), care
sunt dispuşi să întreprindă eforturi suplimentare pentru a ajunge în locurile neexplorate: natură şi
cultură autentică & stil de viaţă.
Pe baza concluziilor desprinse din cercetarea de piaţă, a determinării avantajelor competitive
ale României şi a identificării celor mai importante 6 produse, s-au realizat strategia de poziţionare a
brandului României, strategia de comunicare şi manualul de brand.
Lansarea brandului turistic naţional s-a realizat la sfârşitul lunii iulie, în cadrul expoziţiei
mondiale ”Expo Shanghai 2010”, ”Un oraş mai bun, O viaţă mai bună”. În cadrul evenimentului a rulat
un film de prezentare a României ca destinaţie turistică şi s-au distribuit materiale promoţionale. La
expunerea brandului, alături de oficialităţi şi vizitatori ai expoziţiei, s-au aflat şi cei mai cunoscuţi
sportivi români: Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase, în calitate de promotori ai imaginii
României.
În scopul promovării brandului turistic naţional şi a valorilor care stau în spatele acestuia, s-au
organizat, în lunile octombrie şi decembrie, două vizite de documentare pentru membrii corpului
diplomatic acreditaţi la Bucureşti.
Campania de lansare a brandului a continuat prin organizarea unor evenimente pe toate pieţele
ţintă principale unde România are şi birouri de promovare și informare turistică: New York, Madrid,
Londra, Paris, Roma, Viena, Munchen, Varşovia, Moscova, Madrid.
Alte activităţi întreprinse pentru promovarea brandului turistic naţional:
•
coproducţie cu canalul naţional de televiziune TVR pentru realizarea a 7 emisiuni cu accent pe
promovarea zonelor turistice, care au fost difuzate în perioada august-septembrie 2010;
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•
coproducţie cu canalul naţional de televiziune TVR pentru realizarea a 10 emisiuni TV, pe
parcursul cărora se realizează reportaje şi dezbateri pe tema brandului turistic naţional, în perioada
noiembrie 2010 – ianuarie 2011;
•
realizarea de materiale promoţionale (broşuri de promovare) - 3 tipuri de broşuri în limba
engleză, care au ca tematică turismul cultural, turismul rural şi city break;
•
realizarea a 10.000 kituri de obiecte promoţionale care conţin tricou, şapcă, busolă, pix,
insignă.
În data de 9 decembrie 2010, MDRT a organizat conferinţa “Viitorul Turismului Românesc.
Strategia digitală de promovare a României ca destinaţie turistică. De la awareness la vânzări”.
Pe parcursul conferinţei, specialişti din turism, publicitate şi PR, creatori de opinie şi
reprezentanţi ai unor companii specializate în promovarea şi vânzarea on-line a produselor turistice au
dezbătut importanţa acestui proces pentru turismul românesc, concentrându-se pe teme precum:
prezentarea reţelei Facebook ca instrument de marketing pentru promovarea domeniului turismului;
succesul campaniilor de marketing pe internet pentru pachetele de vacanţe/zboruri/ hoteluri (studii
de caz); mecanisme de vânzare pe internet; beneficiile programului de parteneriat iniţiat de MDRT;
oportunităţi şi strategii pentru viitor.
Sfârşitul anului 2010 este marcat de realizarea Planului de marketing, care va fi finalizat la
începutul anului 2011 şi va conţine atât planul operaţional, cât şi planul strategic pe baza căruia se va
face promovarea brandului de turism al României pentru perioada 2011-2013.
Proiectul privind crearea şi dezvoltarea brandului naţional de turism este finanţat din fonduri
europene, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară nr. 5
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 “Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică”, operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică
prin definirea, promovarea şi dezvoltarea brandului turistic naţional”.
Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, numărul de turişti străini sosiţi în România,
în primele 10 luni ale acestui an, a cunoscut o creştere cu 5,1% faţă de perioada similară din 2009, în
timp ce numărul de înnoptări ale turiştilor străini a crescut cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut.
Autorizare în domeniul turismului
Au fost eliberate următoarele documente: 1.802 certificate de clasificare pentru structuri de
primire turistică cu funcţiuni de cazare, din care 947 certificate de clasificare pentru structuri de
primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică; 1.081 licenţe de turism; 1.315 brevete de turism;
251 atestate de ghid de turism;
744 avize de specialitate privind construcţiile din domeniul
turismului şi planurile de urbanism din staţiuni turistice; 43 autorizaţii turistice pentru utilizarea
plajelor turistice; 2 certificate de autorizare turistică pentru agrement nautic; 44 certificate de
omologare trasee turistice; 16 certificate de omologare pârtii de schi.
În anul 2010 au fost realizate şi propuse spre aprobare următoarele acte normative : HG nr.
303/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a
licenţei şi brevetului de turism; HG privind privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor
şi a brevetelor de turism; OMDRT nr. 1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea structurilor de primire turistice; OMDRT nr. 1866/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism.
Control, verificare şi monitorizare turistică
Conform atribuţiilor şi actelor normative în domeniu, MDRT a întreprins, în anul 2010, acţiuni
privind controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din industria de agrement, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
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Totodată, în acest an, MDRT a finalizat proiectul de lege a turismului, lege care va reglementa
organizarea, coordonarea şi dezvoltarea turismului, precum şi managementul resurselor turistice.
Date sintetice ale acţiunilor de control
În baza ordinelor de deplasare şi a tematicii de control aprobate de conducerea instituţiei,
echipele de control au întreprins controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din industria de
agrement în 40 de judeţe.
Unităţi verificate
Regiunea

TOTAL

Acţiuni
Unităţi
de
verificat
control +
e
sesizări

3.306

5.140

Din care cu funcţiuni de:
Cazare

2.256

Alimentaţie
publică

2.034

Agremen
t
P

Ps

An

Agenţii
de
turism

72

89

6

683

Sesizări

169

Sancţiunile aplicate
Din care :
Regiunea

Număr
amenzi

Valoare
totală
amenzi

Avertismente

Declasificări

Suspendări

Retrageri

TOTAL

521

2.479.500

1.127

36

70

50

Principalele deficienţe constatate:
•
•
•
•
•

•

funcţionarea fără deţinerea certificatului de clasificare sau cu certificatul de clasificare expirat,
încălcându-se prevederile H.G. nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice;
nerespectarea criteriilor obligatorii de clasificare precizate în H.G. nr. 709/2009 privind
clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice;
neafişarea numerelor de telefon utile turiştilor, prin nerespectarea prevederilor H.G. nr. 709/2009
privind clasificarea structurilor de primire turistice;
neîntocmirea fişelor de anunţare a sosirii/ plecării turiştilor, conform prevederilor H.G. nr.
237/2001;
nefuncţionarea unor structuri de primire turistice pe întreaga perioadă a sezonului estival, astfel
că, la data controlului, unităţile erau închise (23 structuri de primire turistice au fost sancţionate
cu amendă în valoare de 30.000 lei şi 7 structuri de primire turistice cu amendă în valoare de
10.000 lei);
s-au aplicat sancţiuni şi agenţiilor de turism verificate pentru funcţionarea acestora fără deţinerea
poliţei de asigurare, precum şi pentru funcţionarea în condiţii igienico-sanitare improprii;
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•

nerespectarea contractului-cadru încheiat cu turiştii, prin încălcarea prevederilor OMTCT nr.
516/2005;
• informarea incorectă a turiştilor, prin materiale publicitare, încălcându-se art. 6 şi art. 7 din O.G.
nr. 107/1999, republicată;
• funcţionarea agenţiei în alte spaţii decât cele licenţiate;
• neafişarea licenţei şi brevetului de turism, încălcându-se art. 4 din H.G. nr. 238/2001.
În timpul acţiunilor de control, s-au efectuat instructajul şi îndrumarea corespunzătoare a
operatorilor economici controlaţi, în vederea intrării în legalitate, prin precizarea documentelor
necesare obţinerii certificatelor de clasificare, a brevetelor de turism, a licenţelor, precum şi
posibilitatea efectuării cursurilor de formare managerială pe care trebuie să le urmeze. Totodată, au
fost stabilite termene pentru remedierea deficienţelor constatate şi a depunerii documentaţiei în
vederea obţinerii certificatului de clasificare.
Reprezentanţii MDRT au participat la acţiunea de pregătire a deschiderii sezonului estival 2010 şi de
verificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică şi agenţii de
turism din judeţul Constanţa.
În perioada 27.07.-05.08.2010, o echipă din cadrul ministerului a participat la evaluarea
salvamarilor de pe litoralul românesc.
Reprezentanţii MDRT s-au implicat, prin intervenţii rapide şi eficiente, la instituţiile abilitate în
remedierea unor defecţiuni care puteau avea consecinţe deosebit de grave asupra sănătăţii publice
(deversări de ape uzate în mare), dar şi de efectuare a unor reparaţii urgente pentru bunul mers al
activităţii în staţiuni (pene de curent electric).
De asemenea, în primele luni ale anului 2010, activitatea de control a MDRT a fost concentrată
şi asupra unui obiectiv important, şi anume controlul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
cazare şi alimentaţie publică, care deţin baze de tratament în staţiunile turistice balneo.
Verificările în teritoriu au cuprins un număr de 21 judeţe (Arad, Alba, Bacău, Bihor, Braşov, Brăila,
Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Mureş,
Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş și Vâlcea).
Datele sintetice ale sancţiunilor aplicate structurilor de primire turistice din staţiunile balneare,
climatice şi balneoclimaterice:
Din care:
Regiune
Judeţul
Valoar Avertisment Declasificăr Suspendăr Retrager
a
Amenzi
e
e
i
i
i
Vest
Arad
1
2.000
2
CaraşVest
5
18.000 2
2
Severin
Vest
Timiș
1
5.000
1
Vest
Hunedoara 2
8.000
1
Sud
Vâlcea
4
10.000 7
Vest
Centru I Covasna
3
Centru
Sibiu
2
10.000 3
II
Centru
Harghita
3
II
Centru
Mureş
1
II
Sud II
Prahova
1
2.000
Sud II
Dâmboviţa 1
Sud Est I Constanţa
1
4.000
5
Sud Est
Brăila
2
II
31

Nord Est
Nord Est
Nord
Vest
Nord
Vest
Sud I
Total

Suceava
Bacău

1

2.500

7
5

-

-

-

Bihor

4

10.000

4

-

-

-

Cluj

-

-

-

-

-

-

Ialomiţa

1
23

4.000
75.500

2
49

-

-

2

Turismul la negru
În vederea combaterii evaziunii fiscale în turism, MDRT a încheiat, în cursul anului 2010, un
protocol de colaborare cu IGPR şi ANAF, prin intermediul căruia echipe mixte, formate din
reprezentanţi ai celor trei structuri, efectuează controale la unităţile de primire turistice, pentru
protejarea sănătăţii consumatorilor de servicii turistice, creşterea calităţii serviciilor turistice,
protejarea bugetului consolidat al statului, asigurarea stabilităţii şi competitivităţii mediului de
afaceri.
Un fenomen deja cunoscut este faptul că unele persoane fizice neautorizate care deţin imobile
în staţiunile turistice le exploatează în regim turistic fără a se supune legislaţiei specifice. Din
discuţiile purtate cu reprezentanţi ai unor instituţii publice privind acest aspect (poliţie, garda
financiară etc.), se constată că lucrurile sunt neclare, nedându-se o soluţie competentă în privinţa
rezolvării acestei situaţii. Prevalându-se de existenţa unor contracte civile în baza cărora se achită o
taxă forfetară organelor fiscale, persoanele respective închiriază, în regim hotelier, camerele,
nedeţinând certificate de clasificare şi nici autorizaţii de la instituţiile abilitate.
Au fost distribuiţi 20.000 de fluturaşi referitori la turismul la negru, reprezentanţilor zonali ai
MDRT, primăriilor pe raza teritorial-administrativă unde se află staţiuni turistice, secţiilor de poliţie pe
a căror rază de acţiune se află staţiuni turistice, care au convenit să colaboreze pentru eradicarea
acestui fenomen. În acest sens, conducerile anumitor administraţii publice locale au mediatizat
această campanie de eradicare a turismului la negru, în presa scrisă şi audio locală, şi au stabilit
întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor publice centrale sau locale, cu agenţii economici care practicau
activitate de turism legală sau nelegală pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor legale privind
efectuarea acestei activităţi.
A fost încheiat un protocol de colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea
promovării numărului unic de urgenţă 112, în scopul asigurării protecţiei turiştilor şi creşterii nivelului
calităţii serviciilor din turism şi acordării de asistenţă privind conectarea la reţeaua securizată TESTA,
precum şi operarea sistemului CPCS Consumer Protection Cooperation Sistem.
Dezvoltare teritorială
Activitatea desfăşurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în domeniul dezvoltării
teritoriale decurge din angajamentele europene asumate de România şi din prevederile Programului de
guvernare 2009-2013, având responsabilităţi în ceea ce priveşte planificarea teritorială strategică,
coeziunea teritorială şi dezvoltarea teritorială regională şi naţională, cooperarea teritorială,
amenajarea teritoriului, urbanismul şi arhitectura, locuirea şi gestiunea imobiliar-edilitară.
REFORMAREA DOMENIULUI
CONSTRUCŢIILOR

AMENAJĂRII

TERITORIULUI,

URBANISMULUI,

ARHITECTURII

ŞI

În acest sens, una dintre principalele preocupări a constituit-o demararea procesului de
reformare a domeniului amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. Un pas
important pentru declanşarea procesului de reformare a fost asumat, la nivel guvernamental, prin
aprobarea Memorandumului privind înfiinţarea comitetului interministerial şi a grupului de lucru
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interinstituţional privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării
teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
Demersul de reformare se va concretiza prin elaborarea unei propuneri de politică publică
pentru dezvoltare teritorială durabilă, urbanism şi arhitectură şi prin modificarea actelor normative
existente (legi, norme de aplicare, metodologii) şi elaborarea unor acte normative noi, demarararea
unui program naţional de formare profesională a specialiştilor din domeniu, dezvoltarea unor activităţi
educaţionale pentru societatea civilă.
Până în prezent, au avut loc 3 reuniuni în plen ale grupului de lucru interinstituţional şi mai
multe reuniuni restrânse la nivel tehnic, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi ai arhitecţilorşefi. Acestea au avut, în principal, ca scop discutarea situaţiei actuale din domeniu, urmărind
identificarea problemelor existente, corelarea demersurilor de modificare a legislaţiei şi identificarea
soluţiilor.
O situaţie solicitată de MDRT în noiembrie 2010 arhitecţilor şefi de judeţe cu privire la situaţia
planurilor de urbanism general, ilustrată alăturat, arată că 35% dintre acestea sunt anterioare anului
2000, deci anterior apariţiei legii urbanismului, fapt care are drept consecinţă neacoperirea în
totalitate a prevederilor legale. Întrucât termenul legal de valabilitate al PUG este de 10 ani, rezultă
că aceste documentaţii sunt expirate sau vor expira la finalul anului 2010.
Remedierea acestor deficienţe reprezintă un efort normativ considerabil şi o responsabilitate
majoră pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru ministerele şi factorii
implicaţi, iar corectarea acestor deficienţe presupune nu doar o modificare a legislaţiei, ci şi o
schimbare în practicile specifice, din partea specialiştilor/profesioniştilor, în educaţia privind cadrul
construit şi valorile sale şi în atitudinea faţă de acestea, precum şi în asumarea unor standarde de
calitate şi asigurarea unei juste finanţări a activităţilor în domeniile de referinţă.
CADRUL NORMATIV
Demersurile de îmbunătăţire a cadrului normativ din domeniu au fost concretizate prin
aprobarea, în anul 2010, a următoarelor acte normative: Legea nr. 172/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, prin care sunt
transpuse integral prevederile referitoare la recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de arhitect,
cuprinse în Directiva 2005/36/CE şi Directiva 2006/100/CE; Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect - cele două acte normative sus-menţionate au transpus prevederile privind
exercitarea profesiei de arhitect din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, de asemenea, actele normative au
conformat cadrul legislativ privind exercitarea profesiei de arhitect cu Directiva 2006/123/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei
interne; Hotărârea de Guvern nr. 247/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date
urbane, aprobate prin H.G. nr.521/1997; Hotărârea de Guvern nr. 273/2010 pentru modificarea
Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale
ale localităţilor şi ale regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin H.G. nr. 525/1996;
Modificarea celor două acte normative menţionate a avut în vedere eficientizarea derulării
programelor şi utilizarea fondurilor publice şi introducerea unor criterii obiective de prioritizare;
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1466/17.05.2010 privind Normele tehnice
privind constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, prin care au fost actualizate normele
anterioare, în conformitate cu modificările Legii nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
Propuneri de acte normative iniţiate şi aflate în diverse stadii de elaborare: proiect de Lege privind
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - legea vizează stabilirea unui cadru normativ
care să realizeze atât o reglementare a prezenţei publicităţii în mediul construit al localităţilor, cât şi
încurajarea armonizării interesului privind arhitectura şi urbanismul, pe de o parte, şi activitatea de
publicitate, pe de altă parte, prin asigurarea unor reguli care să nu devină agresive faţă de beneficiarii
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finali ai campaniilor de publicitate; proiect de Lege privind măsurile de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor - legea vizează reabilitarea anvelopei clădirilor aflate într-o stare
avansată de degradare, imobile care pun în pericol siguranţa şi sănătatea populaţiei şi generează
scăderea calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit, scăderea calităţii mediului şi
vieţii în comunitate şi diminuarea interesului social, economic şi turistic în şi pentru zonele afectate;
proiect de Lege privind construcţia, închirierea şi administrarea locuinţelor - are ca obiective stabilirea
responsabilităţilor autorităţilor publice cu privire la domeniu, clarificarea mecanismelor privind
finanţarea, producţia şi gestiunea locuinţelor (în special a locuinţelor proprietate publică), precum şi
promovarea unui nou sistem de producţie şi gestiune de locuinţe prin implicarea partenerilor privaţi;
proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de coproprietari
Conform Programului Legislativ aprobat, acest nou act normativ urmează să cuprindă
reglementări, inclusiv privind organizarea şi funcţionarea condominiilor şi a asociaţiilor de proprietari
din cadrul acestora. Proiectul de lege va fi promovat în coiniţiativă legislativă MDRT-MAI şi va fi
introdus în Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2011; proiect de Metodologie de informare
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism.
Implicarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii în dezvoltarea urbană şi, implicit, în
realizarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, a devenit, în ultimele decenii, o practică
constantă, caracteristică unei societăţi democratice.
Participarea la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului Uniunii Europene – Directiva INSPIRE.
În conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului are responsabilităţi în privinţa următoarele categorii de date spaţiale: unităţi administrativteritoriale, arii protejate, clădiri, utilizarea terenului şi zone de risc natural.
MDRT, prin Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială, asigură reprezentarea României la nivel
european în grupurile de lucru şi reţelele specifice privind coeziunea teritorială, planificarea şi
dezvoltarea urbană, locuire. În acest domeniu, rezultatele notabile concrete ale anului 2010 sunt
următoarele:
1.
Participarea, pe parcursul preşedinţiei spaniole a UE, la elaborarea declaraţiilor de la
Toledo şi pregătirea documentelor privind domeniul dezvoltării urbane şi locuirii, adoptate în cadrul
reuniunilor miniştrilor europeni din luna iunie a.c.
2.
Participarea la elaborarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (European Union
Strategy for the Danube Region – EUSDR), prin asigurarea contribuţiilor de specialitate în cadrul
documentelor elaborate la nivel naţional.
3.
Contribuţia la elaborarea Documentului comun de planificare teritorială a ţărilor din
grupul de la Vişegrad (Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria) + România şi Bulgaria (V4+2), DCPT
V4+2,versiune adoptată în cadrul întâlnirii miniştrilor de la Budapesta, din 29 martie 2010.
4.
Participarea la activităţile de cooperare din domeniul amenajării teritoriului, organizate
sub egida Consiliului Europei. Prin consensul participanţilor la cea de-a 15-a sesiune a CEMAT
(Conferinţa Europeană a Miniştrilor responsabili cu amenajarea Teritoriului), de la Moscova, din 8-9
iulie 2010, a fost luată decizia ca preşedinţia CEMAT să fie asigurată de Grecia (în perioada 2010-2013)
şi de România (în perioada 2013-2016), angajamente considerate de mare importanţă pentru viitorul
CEMAT, în contextul reformei mecanismului instituţional de cooperare în cadrul Consiliului Europei.
În domeniul asigurării documentaţiilor de amenajare a teritoriului pentru teritorii cu
problematici specifice, de interes naţional, au fost realizate următoarele documentaţii care vor
fundamenta politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă: Elaborarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Zonal Valea Prahovei (aflat în derulare).
Pentru zona litoralului românesc au fost lansate mai multe iniţiative de acţiune şi
reglementare, prin elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului: Planul de
Amenajare a Teritoriului Zonal – Zona Costieră a Mării Negre (în curs de desfăşurare); Valorizarea
durabilă a zonei costiere a Mării Negre din punct de vedere urbanistic şi turistic prin demararea
elaborării documentaţiei pentru PUZ Zona Costieră Sud Cap Midia - Vama Veche.
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Instrumente de management al teritoriului
a) Programul privind realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar - edilitar
şi băncilor de date urbane (SISDIEBDU)
Programul se derulează în conformitate cu HG nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi
băncilor de date urbane, cu modificările şi completările ulterioare. Programul este dedicat asigurării
unei baze informaţionale specifice, ca suport în procesul de decizie pentru formularea politicilor locale
privind dezvoltarea durabilă a teritoriului.
b) Programul privind cofinanţarea elaborării/actualizării planurilor generale de urbanism ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor
şi a regulamentelor locale de urbanism se derulează în conformitate cu HG nr. 525/1996, republicată,
privind aprobarea Regulamentului general de urbanism şi Normele metodologice (cofinanţare). În
conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, toate localităţile trebuie să deţină planuri urbanistice generale şi regulamente
locale de urbanism aferente. În acest scop, MDRT sprijină, cu fonduri de la bugetul de stat, elaborarea
şi reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism.
c) Programul privind elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru
zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial – UNESCO
Programul se derulează în conformitate cu HG nr. 738/2008 privind elaborarea documentaţiilor
de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice aflate pe lista
patrimoniului mondial. Prin acest program, se urmăreşte elaborarea planurilor urbanistice şi de
amenajare a teritoriului pentru zonele unde sunt situate monumentele UNESCO, documentaţii care se
aprobă prin Hotărâre de Guvern. Aceste documentaţii sunt instrumente esenţiale pentru corecta
gestionare, prezervare şi valorizare a monumentelor şi a teritoriilor din zonele de protecţie a
monumentelor.
Prin programul menţionat, MDRT a iniţiat elaborarea mai multor planuri urbanistice zonale
pentru situri UNESCO, documentaţii aflate în diferite faze de elaborare sau avizare în vederea
aprobării lor prin Hotărâre de Guvern (Sighişoara, Biertan, Valea Viilor, Sarmisegetuza Regia, Saschiz,
biserica Mănăstirii Humor) şi a fost efectuată procedura de achiziţie pentru siturile Arbore, Prejmer şi
Dîrjiu, lucrările urmând a fi demarate în 2011, în condiţiile alocaţiilor bugetare corespunzătoare.
d) Programul de cofinanţare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren
Programul are scopul de a sprijini administraţiile publice judeţene şi locale în vederea
prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale, prin cofinanţarea elaborării hărţilor de risc pentru
cutremure şi alunecări de teren.
PROGRAME EUROPENE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII TERITORIALE LA CARE PARTICIPĂ MDRT
1. Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale
România, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, participă, alături de toate statele
membre ale Uniunii Europene şi alte patru state partenere (Norvegia, Elveţia, Islanda şi Liechtenstein),
la implementarea Programului ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii
teritoriale. Numărul instituţiilor din România participante în proiecte de cercetare ESPON s-a dublat în
anul 2010, alte 4 noi instituţii participând/urmând a participa la proiecte ESPON aprobate.
În vederea creşterii gradului de promovare a Programului ESPON 2013 în România în 2010, au
fost organizate 4 evenimente de comunicare, care au avut ca scop informarea potenţialilor beneficiari
din România cu privire la oportunităţile lansate în cadrul programului, precum şi valorificarea, la nivel
naţional, a rezultatelor proiectelor ESPON în procesul de fundamentare a politicii naţionale de
dezvoltare şi coeziune teritorială. În scopul valorificării naţionale a rezultatelor cercetărilor, MDRT a
realizat, în colaborare cu Punctul de Contact ESPON din România, broşura Cercetarea teritorială în
sprijinul obiectivelor europene de coeziune şi competitivitate.
2. Programul EUKN – Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism asigurarea atribuţiilor de
Punct Central Naţional
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Din anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia Generală Dezvoltare
Teritorială (Punct Central Naţional European Urban Knowledge Network), participă, alături de alte 15
ministere responsabile cu urbanismul din state membre ale Uniunii Europene, la programul european
Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism – EUKN -, care are drept obiectiv facilitarea schimbului
de cunoştinţe din domeniul urbanismului, în scopul susţinerii factorilor de decizie politici şi
practicienilor europeni în elaborarea de politici urbane eficiente, promovând dezvoltarea durabilă a
oraşelor. În cursul anului 2010, au fost desfăşurate activităţile pregătitoare privind continuarea, din
2011, a EUKN sub forma unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT).
3. Punct Naţional de Diseminare al Programului URBACT (PND URBACT)
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială,
este Punct Naţional de Diseminare URBACT (PND) în România, ca urmare a câştigării licitaţiei pentru
această poziţie, lansată de Autoritatea de Management a Programului URBACT în anul 2009. Prin
exercitarea atribuţiilor de Punct Naţional de Diseminare URBACT, este facilitat accesul potenţialilor
beneficiari din România la informaţiile relevante privind oportunităţile oferite prin programul URBACT
şi se asigură o informare constantă cu privire la cele mai recente informaţii privind urbanismul şi
dezvoltarea urbană din România.
4.Referenţialul pentru Oraşe Europene Durabile
Referenţialul Pentru Oraşe Europene Durabile este un instrument operaţional care funcţionează
în mediul virtual şi care poate sprijini oraşele europene, printr-un set de instrumente de evaluare a
strategiei, planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală, printr-un set de indicatori cheie, precum şi
printr-o bază de date comună, cu resurse valoroase privind modele de bune practici în dezvoltarea şi
implementarea unei abordări integrate în politicile, strategiile şi proiectele de pe plan local, din oraşe
din Uniunea Europeană. România participă, prin reprezentanţii DGDT, la grupul de lucru de la nivel
European (Member States Institutions Group), având astfel un aport important la elaborarea acestui
instrument cu rol cheie în dezvoltarea integrată a oraşelor din Europa.
Din România au fost selectate 4 oraşe (Deva, Brăila, Zalău şi Craiova) pentru a participa la
etapa de testare a acestui instrument operaţional, urmând ca versiunea finală a instrumentului să fie
pusă la dispoziţie partenerilor locali din ţara noastră la începutul anului 2012.
ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎN VEDEREA DERULĂRII UNOR PROIECTE
PRIORITARE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII TERITORIALE ŞI URBANE
În vederea finanţării, prin fonduri structurale, a unor obiective prioritare privind dezvoltarea
teritorială, a fost dezvoltat un portofoliu de proiecte alcătuit din 13 proiecte/propuneri de proiecte.
Unele dintre acestea au fost aprobate (2), altele sunt în curs de evaluare (4), iar alte proiecte sunt în
curs de elaborare, aflându-se în stadiul de idee de proiect (7).
Proiecte aprobate: Proiect DATOURWAY - Transnational Strategy for the Sustainable
Territorial Development of the Danube Area with special regard to Tourism (bugetul total al
proiectului: 2.888.952 euro); Proiect TICAD - Tisa Catchment Area Development (bugetul total al
proiectului: 2.888.467 euro).
Cele două proiecte menţionate sunt proiecte de cooperare teritorială europeană, finanţate din
bugetul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei.
Propuneri de proiecte (în curs de evaluare): Propunere de proiect Strategie comună de
dezvoltare teritorială durabilă pentru aria transfrontalieră România-Bulgaria, în valoare de 6.994.645
euro. Proiectul a fost depus spre finanţare din bugetul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007 – 2013; Propunere de proiect Observatorul teritorial – sistem informaţional
integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială, în valoare de 6.500.000 lei. Proiectul a
fost depus spre finanţare din bugetul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;
Propunere de proiect Platformă informatică de comunicare pentru implementarea Strategiei UE pentru
regiunea Dunării la nivel naţional, în valoare de 200.000 de euro. Proiectul a fost depus spre finanţare
din bugetul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice; Propunere de
proiect Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată, în valoare de 5.816.275 lei. Proiectul
a fost depus spre finanţare din bugetul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative.
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Atestarea tehnico–profesională a specialiştilor cu activitate în domeniul construcţiilor.
La 03 decembrie 2010, situaţia atestării tehnico-profesionale a specialiştilorîn construcţii se
prezenta astfel: în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, erau înregistraţi 990 experţi
tehnici, 2.136 verificatori de proiecte, respectiv 6.029 responsabili tehnici cu execuţia; în baza Legii
nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor erau 1.076 auditori energetici pentru clădiri.
Principalele acţiuni pe anul 2010.
Prin abrogarea Ordinului MLPTL nr.550/2003 prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea
reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri ". Scopul
acestei modificări a fost asigurarea unui număr cât mai mare de auditori energetici pentru clădiri,
prin: reducerea vechimii minime, pentru solicitanţii care au absolvit cursuri post-universitare de
specialitate; simplificarea unor proceduri de atestare; acceptarea şi a altor profesii din domeniu,
condiţionat de efectuarea unui curs postuniversitar în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.
Calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Principalele acţiuni pe anul 2010 şi în continuare pe anul 2011
OBIECTIVE

DIRECŢII DE ACŢIUNE

Revizuirea cadrului
normativ
privind
calitatea
în
construcţii

Armonizarea legislativă a Legii nr. 10/1995 cu cerinţele Directivei
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
Introducerea activităţilor de certificare/auditare energetică a clădirilor şi de
monitorizare a comportării in situ a construcţiilor.
Introducerea conceptelor de management al calităţii şi de certificare
tehnico-profesională a operatorilor economici din construcţii.
Introducerea în sfera profesiei reglementate de responsabil tehnic cu
execuţia pe cea de responsabil tehnic cu execuţia-RTE în specialitatea
„instalaţii pentru construcţii”.
Reconsiderarea prevederii privind finanţarea, de către MDRT, a activităţilor de
reglementare tehnică în construcţii din alocaţii de la bugetul de stat.
Introducerea principiului admiterii circulaţiei produselor pentru construcţii pe
teritoriul României cu marcaj CE, declaraţie de conformitate, certificat de
conformitate ori agrement tehnic, după caz.
Stabilirea răspunderii materiale, civile şi penale, după caz, a operatorilor
economici care produc, distribuie, comercializează sau achiziţionează şi pun
în operă produse pentru construcţii, cu încălcarea legislaţiei specifice privind
circulaţia produselor pentru construcţii pe teritoriul României, precum şi
stabilirea sancţiunilor corespunzătoare acestor fapte.
Introducerea principiului conform căruia clădirile înalte, foarte înalte, cu
funcţiuni complexe sau cu aglomerări mari de persoane în aria totală expusă,
pot fi realizate numai cu avizul tehnic, conform şi prealabil, al Comisiei
Tehnice pentru Reducerea Riscului Seismic.
Introducerea principiului privind instrumentarea seismică la clădirile înalte,
foarte înalte, cu funcţiuni complexe sau cu aglomerări mari de persoane în
aria totală expusă.

1. Obiective care
urmează să fie
realizate
prin
proiectul de Lege
pentru modificarea
şi
completarea
Legii nr.10/1995,
iniţiată în 2010, cu
termen
de
finalizare 2011
2.
Corelare
legislativă
cu
proiectul de Lege
privind
organizarea
şi
exercitarea
profesiei
de
inginer constructor
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Eficientizarea utilizării fondurilor publice
I. Standarde de cost pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.
Principalele acţiuni pe anul 2010
OBIECTIVE
DIRECŢII DE ACŢIUNE
Standardele de cost elaborate de ministere şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, în coordonarea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituie documente
de referinţă cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii,
finanţate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu
obiectivele de referinţă prezentate în standardele respective.
Crearea cadrului
Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adresează
normativ necesar
ordonatorilor de credite, pentru:
pentru o mai
a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
eficientă
investiţii;
utilizare
a
b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea
fondurilor
programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;
publice
c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de
evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia
lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de
investiţii.
Standardele de cost se adresează şi operatorilor economici, pentru
elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.
II. Standarde de cost pentru acordarea ajutorului de stat
Principalele acţiuni pe anul 2010
OBIECTIVE
DIRECŢII DE ACŢIUNE
Standardele de cost au ca obiect construcţii cu funcţiune:
Crearea
cadrului
- de producţie
normativ
necesar
- turistică
pentru o mai eficientă
- medicală
utilizare a fondurilor şi constituie documente de referinţă în vederea acordării
publice
ajutorului de stat pentru asigurarea dezvoltării economice
durabile.
III. Încheierea actelor adiţionale la contractele de execuţie, pe durata realizării
lucrărilor
Principalele acţiuni pe anul 2010
OBIECTIVE
DIRECŢII DE ACŢIUNE
Instituirea principiului conform căruia, pe durata executării
lucrărilor la obiectivele de investiţii, autoritatea contractantă
poate încheia acte adiţionale la contractul de execuţie, în limita
Crearea
cadrului
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, dacă valoarea adiţionată
normativ
necesar
cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial,
pentru
o
mai
respectiv cu până la 20% în cazul lucrărilor de intervenţii de natura
eficientă utilizare a
consolidărilor la construcţii existente.
fondurilor publice
Stabilirea procedurii şi a documentelor obligatorii care
fundamentează perfectarea actelor adiţionale.
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Instituirea principiul conform căruia, în situaţii excepţionale,
actele adiţionale a căror valoare adiţionată cumulată majorează cu
mai mult de 10%, respectiv de 20%, preţul contractului iniţial, se
încheie cu avizul prealabil al CTE-MDRT şi condiţionat de existenţa
şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, dacă, prin această
măsură, se asigură finalizarea obiectivului de investiţie în termenul
aprobat.
Stabilirea procedurii şi a documentelor obligatorii care
fundamentează solicitarea de către autoritatea contractantă a
avizului CTE-MDRT pentru perfectarea actelor adiţionale.
Libera circulaţie a produselor pentru construcţii
1. Participarea la elaborarea/adoptarea actelor normative comunitare referitoare la
produsele pentru construcţii
1.1. Proiect de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru
construcţii
Proiectul de Regulament rezultat în urma medierii între autorităţile din domeniu ale
statelor membre, în cadrul a 36 de întruniri desfăşurate în perioada iunie 2008 - mai 2010,
a fost adoptat de Consiliul Uniunii în septembrie 2010; faţă de proiectul adoptat, Comisia
pentru piaţă internă (IMCO) a PE a votat 76 de amendamente dintre cele 183 depuse de
europarlamentari.
În cadrul negocierilor, MDRT, în calitate de autoritate în domeniu, a urmărit şi
obţinut atingerea următoarelor principale obiective:
a) considerarea pieţei interne comunitare ca un tot unitar şi, în consecinţă,
obligativitatea emiterii declaraţiei de performanţă pentru produsele pentru
construcţii, indiferent de statul membru prin care aceste produse se introduc
pe piaţa internă comunitară;
b) relaţionarea conţinutului declaraţiei de performanţă a produsului cu cerinţele
aplicabile în statele membre în care se comercializează acesta.
1.2. Acte normative subsecvente Directivei 89/106/CEE, transpusă prin HG
622/2004
În procesul de elaborare/adoptare a acestor acte, CE este asistată de Comitetul
Permanent pentru Construcţii, constituit din reprezentanţii autorităţilor din domeniu ale
SM şi reprezentanţii Departamentului Construcţii al Direcţiei Generale Întreprinderi şi
Industrie din cadrul CE. MDRT, în calitate de autoritate în domeniu, este membru al
Comitetului, prin Direcţia Tehnică în Construcţii, iar, de la data aderării, a participat la
procesul legislativ, în urma căruia au fost adoptate acte normative tehnice după cum
urmează:
Categoria de acte normative

Realizări
2007-2009

în anul 2010

Decizii privind proceduri de
atestare a conformităţii unor
produse pentru construcţii

Decizia 2010/683/EU
Decizia 2010/679/EU

Decizii privind stabilirea claselor
de reacţie la foc a unor produse
pentru construcţii

Decizia 2010/85/EU
Decizia 2010/83/EU
Decizia 2010/82/EU
Decizia 2010/81/EU
39

Comunicarea
18/12/2009
Comunicări privind standardele
Comunicarea
armonizate
pentru
produse
04/07/2009
pentru construcţii
Comunicarea
04/12/2007
Standarde armonizate pentru
produse
pentru
construcţii, 146 standarde
inclusiv amendamente

CE
CE
CE

din
Comunicarea
CE
din 25/06/2010
Comunicarea
din din19/03/2010

din
CE

11 standarde

Situaţia elaborării versiunilor naţionale ale standardelor armonizate:
Standarde
armonizate
395

Versiuni române elaborate
2004-2009
în anul 2010
347
16

Versiuni în curs de elaborare,
cu finalizare în anul 2011
39

Datorită sprijinului tehnic şi financiar acordat ASRO de către MDRT, România
deţine cel mai mare grad de transpunere a standardelor armonizate în versiuni
naţionale, cu excepţia SM de limbă germană, franceză şi engleză.
2. Evaluarea, recunoaşterea, desemnarea şi notificarea la CE a organismelor de
atestare a conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi supravegherea acestora
În aplicarea legislaţiei UE, de armonizare a condiţiilor de comercializare a
produselor în scopul asigurării liberei circulaţii a acestora pe piaţa internă comunitară,
care prevede evaluarea produselor acoperite de standarde armonizate sau agremente
tehnice europene de către organisme de terţă parte, evaluate, recunoscute, desemnate şi
notificate CE, MDRT a notificat CE şi are în supraveghere organisme de atestare a
conformităţii produselor pentru construcţii.
La nivelul anului 2010 a fost notificat 1 organism de certificare produse şi de
certificare a controlului producţiei în fabrică; a fost extins domeniul de competenţă cu noi
produse pentru 6 organisme.
Conform Regulamentului 765/2008, până la 30.12.2014 organismele notificate
înainte de 01 ian. 2010 şi a căror recunoaştere, desemnare şi notificare se bazează pe
acreditarea prealabilă, trebuie reacreditate de un organism de acreditare membru al
European Acreditation; în urma reacreditării, organismele se reevaluează, recunosc,
desemnează şi renotifică la Comisia Europeană.
În anul 2010 3 organisme au parcurs noua procedură şi au fost deja notificate la
Comisia Europeană.
3. Exercitarea funcţiei de Punct de informare despre produse pentru construcţii
MDRT a iniţiat elaborarea unei specificaţii tehnice care să prezinte succint, într-un
format accesibil tuturor părţilor interesate, cerinţele aplicabile pe teritoriul României
fiecărei familii/subfamilii de produse pentru construcţii; specificaţia tehnică se va elabora
în etape, prima urmând să fie finalizată şi publicată în 2011, în Monitorul Oficial, şi, în
limbile oficiale ale SM, pe pagina de internet a MDRT.
4. Organizarea şi asigurarea activităţii de agrementare tehnică a produselor pentru
construcţii neacoperite de standarde armonizate sau standarde naţionale
Agrementele tehnice se supun aprobării în comisiile tehnice de specialitate pentru
avizarea agrementelor tehnice, formate din specialişti cu activitate recunoscută în
domeniu, desemnaţi de institute de învăţământ superior acreditate şi organizaţii
profesionale de profil. Organizarea şi funcţionarea acestor comisii se asigură de MDRT.
În prezent, sunt atestate 13 organisme de elaborare agremente tehnice, pe 11
domenii de competenţă.
În anul 2010 au fost analizate şi avizate 781 agremente tehnice, pentru care MDRT a
emis avize. Dintre acestea 367 agremente avizate în Comisia tehnică de specialitate nr.1;
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328 agremente avizate în Comisia tehnică de specialitate nr. 2; 78 agremente avizate în
Comisia tehnică de specialitate nr. 3.
Reglementări tehnice în construcţii
În perioada 2010-2011 s-au iniţiat şi, respectiv, se derulează programe specifice
pentru: Revizuirea principalelor coduri de proiectare structurală, reglementarea
principalelor condiţii, performanţe şi niveluri de performanţă minime specifice
construcţiilor civile, pentru creşterea gradului de izolare termică, hidrofugă, acustică şi al
economiei de energie; Asigurarea elaborării/adoptării versiunilor în limba română a
standardelor şi, după caz, a anexelor naţionale din domeniul construcţiilor:
Număr
Din care:
standarde
elaborate/în
curs
Domeniul
elaborate în de elaborare în
perioada
perioada 2010 –
2007-2010
2011
Standarde armonizate sub Directiva 89/106/CEE
privind libera circulaţie a produselor pentru 205
55
construcţii
Aplicaţii generale (proiectare, execuţie şi metode
de testare) pentru construcţii – clădiri, drumuri, căi 397
45
ferate
Pasive house
14
Standarde de referinţă pentru Eurocoduri
89
16
Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a
34
aerului
Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de
45
16
construcţii
Standarde de produse pentru construcţii în contact
14
cu apa potabilă
Elaborarea de ghiduri de aplicare a Eurocodurilor şi implementarea celor 59 de Eurocoduri
(standarde europene pentru proiectarea structurilor de construcţii) şi a anexelor naţionale
de aplicare aferente acestora.
Stadiul Programului de implementare a Eurocodurilor în România: versiuni naţionale
ale eurocodurilor: 59 documente publicate; anexe naţionale: 47 documente publicate, din
care 2 publicate în anul 2010; 12 documente în curs de elaborare în perioada 2010-2011.
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Activitatea de comunicare
Obiectivul principal în activitatatea de comunicare a MDRT este informarea corectă a
publicului cu privire la programele derulate de instituţie, la impactul pe care acestea le
au, precum şi la beneficiile generate din dezvoltarea sectoarelor de activitate ale
ministerului. În acest scop, ministerul urmărește dezvoltarea permanentă a instrumentelor
de comunicare cu diferitele categorii de public-ţintă.
Pentru promovarea Regio (Programul Operaţional Regional) acţiunile și evenimentele de
promovare organizate în 2010 au avut ca scop creșterea gradului de informare a publicului
general și a potenţialilor beneficiari, comunicarea modului de evoluţie a programului și a
proiectelor finalizate cu succes:
- 8 întâlniri cu mass media locală
- 8 vizite la proiecte cu mass media locală
- Raportul Anual de Implementare (RAI 2009)
- conferinţă de presă pentru prezentarea evoluţiei Regio în anul 2010
- întâlnirea anuală a comunicatorilor Regio
- forumul comunicatorilor Regio
În același timp, MDRT a organizat 6 evenimente de promovare și informare publică cu
privire la programele de cooperare transnaţională şi transfrontalieră, 2 în domeniul
dezvoltării teritoriale și 18 în domeniul programelor de promovare și dezvoltare turistică.
În domeniul comunicării cu presa, MDRT a transmis în anul 2010 peste 400 de informaţii,
invitaţii și comunicate de presă referitoare la cele mai importante evenimente / acţiuni
ale ministerului și a răspuns la 424 de solicitări de informaţi publice adresate instituţiei de
către jurnaliști. De asemenea, MDRT a organizat 10 conferinţe/declaraţii de presă la sediul
Ministerului, iar reprezentanţii insituţiei au acordat peste 40 de interviuri în presă.
Pentru un acces mai facil atât al presei, cât și al cetăţenilor la datele despre activitatea
ministerului, 46 de pachete integrate de informare în format digital au fost postate pe
propria pagină de internet: text, foto, uneori sunet și imagini, inclusiv transmisiune live
conferinţă de presă.
Un alt instrument de comunicare utilizat de MDRT este transmiterea periodică, prin e-mail,
de buletine informative electronice (newsletter). În anul 2010, MDRT a expediat 61 astfel
de buletine informative celor peste 15.000 persoane abonate la acest serviciu: 35 de ediţii
generale în limba română, 13 ediţii generale în limba engleză, 1 ediţie pe domeniul turism,
11 ediţii URBACT, 1 ediţie pe tema Programul România- Bulgaria.
De asemenea, MDRT a continuat informarea publică prin editarea și publicarea de tipărituri
cu distribuţie gratuită: broşura „Regiunea Dunării din România”, publicaţii pentru
promovarea Programului Operaţional Regional, pliante de informare referitoare la
programul de reabilitare termica prin credit guvernamental (în colaborare cu CEC Bank). În
conformitate cu cerinţele europene de comunicare/promovare a POR, s-a realizat, anul
trecut, o campanie media pe TV, radio, presă și panotaj.
În ceea ce privește activitatea de infomare publică directă, MDRT a răspuns la 5.209
solicitări de informaţii (1.902 adresate în scris, 2.519 - prin telefon și 788 directe vizitatori ai Punctului de Informare). Pagina electronică a instituţiei www.mdrt.ro prezintă
vizitatorilor, în afară de informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, o serie
informaţii cu privire la activitatea MDRT și evoluţia programelor gestionate, actualizate în
permanenţă în funcţie de modificările legislative sau de schimbările care intervin în
activitatea proprie.
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Anexa - ACTE NORMATIVE INIŢIATE DE MDRT, ADOPTATE DE GUVERN ŞI PUBLICATE ÎN
MONITORUL OFICIAL ÎN ANUL 2010
Data
Nr.
aprobării în
Denumirea proiectului de act normativ
crt.
şedinţa
de Nr. Monitor Oficial
Guvern
1.

Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 29.12.2009
Turismului.

HG nr.1631/2009

HG nr.77/2010

2.

Hotărâre
a
Guvernului
privind
aprobarea
Programului anual de marketing şi promovare şi a
29.01.2010
Programului anual de dezvoltare a produselor
turistice.

3.

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei
cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în
turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor 17.02.2010
tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi
obiectivelor de investiţii în turism.

4.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 23.02.2010
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

5.

Hotărâre
a
Guvernului
pentru
aprobarea
Programului de acţiuni pe anul 2010 privind
proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare
pentru reducerea riscului seismic la clădirile de 23.02.2010
locuit multietajate, încadrate prin raport de
expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care
prezintă pericol public.

6.

Hotărâre
a
Guvernului
privind
aprobarea
Programului „Renaşterea satului românesc – 10 case 23.02.2010
pentru specialişti”.

HG nr. 150/2010

7.

Hotărâre
a
Guvernului
pentru
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Consiliului
23.02.2010
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de
Interes Naţional şi Locuinţe.

HG nr. 189/2010

8.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei
la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 pentru
aprobarea Listei cuprinzând programele şi 09.03.2010
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de
finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor
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M. Of. nr. 2/04.01.2010

M.
Of.
80/05.02.2010

nr.

HG nr. 120/2010
M.
Of.
126/24.02.2010

nr.

OUG nr. 14/2010
M.
Of.
142/04.03.2010

nr.

HG nr. 148/2010
M.
Of.
145/05.03.2010

nr.

HG nr. 151/2010
M.
Of.
162/12.03.2010

M.
Of.
157/11.03.2010

M.
Of.
165/15.03.2010

nr.

nr.

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.

în
de Nr. Monitor Oficial

de execuţie a programelor şi obiectivelor de
investiţii în turism.

9.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind
finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor
31.03.2010
urbanistice generale ale localităţilor şi a
regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind
finanţarea
sistemului
informaţional
specific
10.
24.03.2010
domeniului imobiliar edilitar şi băncilor de date
urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
521/1997.

HG nr. 273/2010
M.
Of.
242/15.04.2010

HG nr. 247/2010
M.
Of.
220/08.04.2010

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării
11.
24.03.2010
Regionale şi Turismului privind activitatea de
privatizare pe anul 2010.

HG nr. 240/2010

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001
31.03.2010
12. privind condiţiile de acordare a licenţei şi
brevetului de turism.

HG nr. 303/2010

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998
13.
24.03.2010
privind organizarea şi desfășurarea activităţii de
turism în România.

OUG nr. 25/2010

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
finanţarea, în anul 2010, a Programului
14.
31.03.2010
„Renaşterea satului românesc – 10 case pentru
specialişti”.

OUG nr. 28/2010

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997
15. privind pietruirea,
reabilitarea,
modernizarea 31.03.2010
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate şi alimentarea cu apă a satelor.
16. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 31.03.2010
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
44

nr.

M.
Of.
216/07.04.2010

M.
Of.
239/15.04.2010

M.
Of.
211/02.04.2010

M.
Of.
230/12.04.2010

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

HG nr. 330/2010
M.
Of.
273/27.04.2010
HG nr. 274/2010

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.
1494/2004 privind transmiterea unor construcţii
aflate în proprietatea privată a statului pentru
execuţia proiectului de parteneriat public-privat
„Centrul Dâmboviţa”.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
17. modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 07.04.2010
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
18. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea 07.04.2010
profesiei de arhitect.
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor
19. standarde de cost pentru obiective de investiţii 14.04.2010
finanţate din fonduri publice.
Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi
completarea art.192 din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
20.
21.04.2010
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 962/2001.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului
a
subprogramului
multianual
21.
28.04.2010
"Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor
de infrastructură aferente proiectelor finanţate
din Programul PHARE Coeziune economică şi
socială".
Hotărâre a Guvernului pentru restructurarea şi
reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii
22.
28.04.2010
Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
23.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele
28.04.2010
măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii.
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în
de Nr. Monitor Oficial
M.
Of.
230/12.04.2010

nr.

OUG nr. 33/2010
M.
Of.
243/16.04.2010

nr.

Legea nr. 172/2010
M.
Of.
513/23.07.2010

nr.

HG nr. 363/2010
M.
Of.
311/12.05.2010

nr.

HG nr. 389/2010
M.
Of.
268/26.04.2010

nr.

HG nr. 425/2010
M.
Of.
297/07.05.2010

nr.

HG nr. 434/2010
M.
Of.
300/10.05.2010

nr.

OUG nr. 41/2010
M.

Of.

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.

în
de Nr. Monitor Oficial
278/28.04.2010

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind trecerea
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din
24.
12.05.2010
subordinea Guvernului în subordinea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Hotărâre

a

25. organizarea

Guvernului
şi

pentru

funcţionarea

înfiinţarea,
Comisiei 02.06.2010

interministeriale pentru dezvoltare turistică.
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea atestării
26. zonei turistice a municipiului Piatra Neamţ, judeţul 02.06.2010
Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional.
Hotărâre
a
Guvernului
pentru
aprobarea
Programului „Reabilitare şi modernizare – 10.000
km drumuri de interes judeţean şi drumuri de
27.
02.06.2010
interes local”, implementat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului prin intermediul
Companiei Naţionale de Investiţii „CNI – SA”.

OUG nr. 44/2010
M.
Of.
323/17.05.2010
HG nr. 509/2010
M.
Of.
412/21.06.2010

nr.

HG nr. 511/2010
M.
Of.
391/14.06.2010

nr.

HG nr. 530/2010
M.
Of.
397/15.06.2010

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind
reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu
28.
30.06.2010
finanţare prin credite bancare cu garanţie
guvernamentală.

OUG nr. 69/2010

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998
29.
30.06.2010
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.

OUG nr. 65/2010

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Republicii
30.
07.07.2010
Kazahstan privind colaborarea în domeniul
turismului, semnat la Astana, la 2 martie 2010.

HG nr. 635/2010

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010
31.
14.07.2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

HG 717/2010
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nr.

M.
Of.
443/01.07.2010

M.
Of.
446/01.07.2010

M.
Of.
521/27.07.2010

M.
Of.
537/02.08.2010

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.

Hotărâre
a
Guvernului
pentru
aprobarea
32. Programului „Case de locuit în zonele afectate de 14.07.2010
calamităţi naturale din anul 2010”.
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unui ajutor
acordat Republicii Moldova constând în principalele
33. materiale
de
construcţii
necesare
pentru 21.07.2010
reconstrucţia şi repararea unor case afectate de
calamităţile naturale din 2010.
Ordonanţă a Guvernului privind preluarea Centrului
Naţional de Cercetare Dezvoltare la Acţiuni
Seismice şi Alunecări de Teren – CNRRS, aflat în
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, de către Institutul Naţional de
34.
22.07.2010
Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”,
aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, prin procedura comasării
prin absorbţie.
Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi
completarea
Normelor
metodologice
pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
35.
22.07.2010
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 962/2001.
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea şi
finanţarea “Programului pilot de reabilitare
termică a unor clădiri, proprietate publică, din
36.
22.07.2010
domeniul asistenţei sociale şi ocrotirii sănătăţii,
aflate în administrarea autorităţilor administraţiei
publice locale” – Fondul elveţian de contrapartidă.
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
37. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor 22.07.2010
de locuit cu finanţare prin credite bancare cu
garanţie guvernamentală.
38. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unui ajutor 22.07.2010
acordat Republicii Moldova constând în principalele
47

în
de Nr. Monitor Oficial
HG nr. 78/2010
M.
Of.
489/15.07.2010

nr.

HG nr. 729/2010
M.
Of.
512/22.07.2010

nr.

OG nr. 16/2010
M.
Of.
538/02.08.2010

nr.

HG nr. 738/2010
M.
Of.
535/30.07.2010

nr.

HG nr. 765/2010
M.
Of.
516/23.07.2010

nr.

HG nr. 736/2010
M.
Of.
537/02.08.2010

nr.

HG nr. 729/2010
M.

Of.

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.
materiale
de
construcţii
necesare
pentru
reconstrucţia şi repararea unor case afectate de
calamităţile naturale din 2010.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Programului „Case de locuit în zonele
afectate de calamităţile naturale din anul 2010”
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010 şi
modificarea alin. (2) al art. 3 din Hotărârea
39.
28.07.2010
Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui
ajutor acordat Republicii Moldova constând în
principalele materiale de construcţii necesare
pentru reconstrucţia şi repararea unor case
afectate de calamităţile naturale din 2010.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1378/2009,
40. modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1631/2009 04.08.2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a Hotărârii
Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea
Secretariatului General al Guvernului.
Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea regimului
juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin programe de investiţii la
nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor
41.
11.08.2010
locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea
aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
referitoare la administrarea şi vânzarea acestora.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea art. 10 din Normele metodologice
pentru derularea Programului “Bazine de înot“,
42.
18.08.2010
realizat prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 414/2007.
Hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei
43. nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 25.08.2010
pentru aprobarea inventarului centralizat al
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în
de Nr. Monitor Oficial
512/22.07.2010

HG nr. 771/2010
M.
Of.
536/30.07.2010

nr.

HG nr. 808/2010
M.
Of.
564/10.08.2010

nr.

HG nr. 843/2010
M.
Of.
602/25.08.2010

nr.

HG nr. 864/2010
M.
Of.
601/25.08.2010

nr.

HG nr. 911/2010
M.

Of

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.
bunurilor din domeniul public al statului.

în
de Nr. Monitor Oficial
633/08.09.2010

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Programului "Case de locuit în zonele
afectate de calamităţile naturale din anul 2010",
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010, şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 729/2010
44.
25.08.2010
pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii
Moldova constând în principalele materiale de
construcţii necesare pentru reconstrucţia şi
repararea unor case afectate de calamităţile
naturale din 2010.

HG nr. 903/2010
M.
Of.
616/31.08.2010

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001
45.
01.09.2010
privind organizarea şi exercitarea profesiei de
arhitect.

HG nr. 932/2010

Hotărâre
a
Guvernului
pentru
aprobarea
„Programului de reabilitare a unor blocuri de
46.
08.09.2010
locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate,
pentru anul 2010“.

HG nr. 940/2010

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei
cuprinzând 15 obiective de investiţii şi a
indicatorilor tehnico - economici, din cadrul
Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de
47.
01.09.2010
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie
de până la 50.000 de locuitori”, derulat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în
calitate de coordonator, prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie
de implementare”.
Hotărâre a Guvernului privind restructurarea şi
reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, precum şi pentru modificarea şi
48.
31.08.2010
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.

49

M.
Of.
645/16.09.2010

nr.

nr.

M.Of.
nr.648/17.09.2010

HG nr. 929/2010
M.
Of.
632/08.09.2010

nr.

HG nr. 904/2010
M.
Of.
616/31.08.2010

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plăţii
contribuţiei României la Organizaţia pentru
49. Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de 20.09.2010
observator în cadrul Comitetului pentru Turism,
pentru anul 2010.

în
de Nr. Monitor Oficial

HG nr. 985/2010
M.
Of.
668/30.09.2010

nr.

Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind
implementarea programului de asistenţă tehnică şi
financiară în baza unui ajutor financiar
50. nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro 29.09.2010
acordat de România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti, la 27 aprilie 2010, şi a Protocolului
adiţional la acesta, semnat la Chişinău, la 23
septembrie 2010.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004
51.
13.10.2010
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a produselor pentru construcţii.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind
aprobarea "Programului pentru prevenirea şi
managementul riscului la dezastre naturale,
componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a
52. indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele 03.11.2010
de investiţii prevăzute în etapa I de implementare
a programului şi pentru aprobarea indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi refuncţionalizare Spital Orăşenesc
„Dr. Maria Burghele”, Oraş Buftea”.
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001
53.
10.11.2010
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat
Construcţii - I.S.C.

HG nr.1031/2010
M.
Of.
704/21.10.2010

HG nr. 1096/2010
M.
Of.
771/18.11.2010

de

urgenţă

a

pentru 22.11.2010

Guvernului
50

nr.

OUG nr. 100/2010
M.
Of.
770/17.11.2010

Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor
externe nerambursabile şi a cofinanţării publice
54.
17.11.2010
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială
europeană".
55. Ordonanţă

nr.

OUG nr. 105/2010

nr.

Data
aprobării
şedinţa
Guvern

Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
crt.
aprobarea Programului Naţional de Dezoltare a
Infrastructurii.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
înlocuirea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.
148/2010 privind aprobarea „Programului de
acţiuni pe anul 2010 pentru proiectarea şi execuţia
56.
02.12.2010
lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit
multietajate, încadrate prin raport de expertiză
tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă
pericol public”.
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
57. modificarea Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea 08.12.2010
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
58.
08.12.2010
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei
2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru
aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de
investiţii şi a indicatorilor tehnico - economici din
cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a
59. staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de 08.12.2010
epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie
de până la 50.000 de locuitori”, derulat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în
calitate de coordonator, prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agenţie
de implementare.
Hotărâre
a
Guvernului
privind
eliberarea
60. certificatelor de clasificare, licenţelor şi brevetelor 08.12.2010
de turism.

51

în
de Nr. Monitor Oficial
M.
Of.
790/25.11.2010

nr.

