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I. PREZENTARE GENERALĂ
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) are ca principale domenii de
activitate dezvoltarea teritorială naţională şi regională, cooperarea transfrontalieră,
transnaţională şi interregională, urbanismul şi amenajarea teritoriului, construirea
de locuinţe şi turismul.
În aceste domenii, MDRT gestionează un număr mare de programe finanţate din fonduri
europene şi guvernamentale: Programul Operaţional Regional 2007-2013, 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 cultural, ect. De asemenea, MDRT gestionează în
domeniul turismului programe care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice şi
promovarea turistică a României.
Pe lângă activităţile necesare managementului acestor programe, MDRT defineşte şi
implementează cadrul strategic şi legislativ pentru dezvoltarea regională şi teritorială
echilibrată a României, contribuie la realizarea obiectivelor europene şi naţionale în ce
priveşte coeziunea economică şi socială a teritoriului naţional, sprijină investiţii în
domeniile sale de activitate şi contribuie la dezvoltarea turismului românesc.
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (MDRT) coordonează şi supervizează
activitatea mai multor instituţii:
X Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC, instituţie în subordinea MDRT,
X Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă ''URBAN - INCERC'', instituţie in coordonarea MDRT,
X Institutul National de Cercetare-Dezvoltar în Turism – INCDT, instituţie în
coordonarea MDRT,
X Agenţia Naţională pentru Locuinţe – ANL, instituţie sub autoritatea MDRT,
X Compania Naţională de Investiţii - CNI SA, instituţie sub autoritatea MDRT.
Pentru gestionarea programelor cu finanţare europeană, ministerul colaborează strâns
cu Agenţiile de dezvoltare regională (ADR): ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR SudMuntenia, ADR Sud-Vest–Oltenia, ADR Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru, ADR Bucureşti–
Ilfov, şi cu Birourile de Cooperare Transfrontalieră (BRCT): BRCT Oradea - pentru graniţa
România-Ungaria, BRCT Călăraşi - pentru graniţa România-Bulgaria,
BRCT Suceava pentru graniţa România-Ucraina, BRCT Timişoara - pentru graniţa România-Serbia, BRCT
Iaşi - pentru graniţa România-Moldova.

II.

PROGRAME FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

II.1. PROGRAMELE PHARE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ (PHARE CBC) ŞI
INTERREG III B CADSES
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului coordonează şi asigură, în calitate de
Agenţie de implementare, managementul tehnic al Programelor Phare de cooperare
transfrontalieră, Phare CBC şi Interreg III B CADSES, în conformitate cu prevederile
memorandumurilor/acordurilor de finanţare, ale procedurilor acreditate şi aprobate ale
Sistemului extins de implementare descentralizată (EDIS) şi ale Manualului de proceduri
interne (EDIS) şi cu respectarea reglementărilor comunitare şi a legislaţiei naţionale.
Activităţi derulate în anul 2011:
• verificarea cererilor de plată şi aprobarea ordonanţărilor de plată aferente acestora,
în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene (CE);
• monitorizarea ex-post, respectiv verificarea menţinerii scopului finanţării proiectelor
prin vizite la faţa locului şi prin verificarea rapoartelor de monitorizare (Phare 2004 –
2006 / 563 de proiecte);
• redactarea documentelor de raportare pentru Comitetul comun de monitorizare (CCM)
şi Subcomitetul sectorial de monitorizare(SCSM);
• constatarea neregulilor, urmărirea şi recuperarea debitelor;
• raportarea trimestrială de tip TPR, Overview şi Preamble, precum şi raportări speciale
solicitate de CE/Autoritatea de certificare şi plată (ACP) cu privire la sustenabilitatea
proiectelor;
• elaborarea documentelor aferente declaraţiilor finale – Final state of the play;
• pregătirea misiunilor de verificare efectuate de echipele de audit ale Comisiei
Europene, Curţii de Conturi, Autorităţii de certificare şi plată: două misiuni de audit
delegate de CE pentru audit de conformitate şi financiar, o misiune de la Curtea de
Conturi pentru audit de sistem şi pe opera iuni, o misiune de audit de la ACP/Ministerul
Finanţelor Publice (MFP) privind evaluarea modului de implementare a programelor
Phare, o misiune a Serviciul de audit public intern al MDRT, o misiune a Ministerul
Finanţelor Publice, prin Direcţia de audit public intern cu privire la verificarea ex-post si
sustenabilitatea proiectelor;
• pregătirea şi furnizarea informaţiilor şi clarificărilor solicitate în urma misiunilor de
verificare întreprinse de DLAF/OLAF/DNA;
• raportarea trimestrială Sistemul extins de implementare descentralizată (EDIS)
follow-up.
II.2. PROGRAMUL PHARE – COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ (PHARE CES)
Acţiuni derulate în anul 2011:
• finalizarea cu succes a 10 proiecte de investiţii în infrastructură regională, finanţate
din Programul Phare 2006, în valoare de 50.686.094,57 de euro;
• finalizarea cu succes a 66 proiecte de grant finanţate din Programul Phare 2005,
sectorul gestionarea deşeurilor, în valoare de 51.414.992,00 de euro.
• finalizarea cu succes a 6 proiecte de furnizare de echipamente finanţate din
Programul Phare 2006, în valoare de 1.301.266,44 de euro;
• finalizarea cu succes a 71 proiecte de grant finanţate din Programul Phare 2006,
sectorul gospodărirea apei şi a apelor uzate, în valoare de 55.502.421,34 de euro;
O serie de proiecte majore de investiţii Phare 2006 – Infrastructură regională au fost
derulate sau finalizate în anul 2011:
• Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul balnear Vatra DorneiLot 1, valoarea 5.430.917,19 de euro, perioada de implementare 23.05.2008-30.06.2011;

• Recalificare urbană perimetru istoric Piaţa Unirii şi Gradina Publică Focşani, valoarea
7.915.889,35 de euro, perioada de implementare 21.05.2008-30.06.2011;
• Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale a Municipiului Botoşani, valoarea
7.608.785,92 de euro, perioada de implementare 21.07.2008- 30.06.2011;
• Parcul balnear în Regiunea de Nord-Vest, locaţiile Tăşnad, Beltiug, Marghita, valoarea
3.853.433,64 de euro, perioada de implementare 22.10.2008- 14.02.2011;
• Reabilitarea infrastructurii pentru creşterea atractivităţii staţiunii balneare Ocna
Sibiului, valoarea 4.649.069,60 de euro, perioada de implementare 16.03.200930.04.2011;
• Drumul apelor minerale Lot 1 Covasna, valoarea de 5.461.295,84, perioada de
implementare 09.03.2009-30.06.2011;
• Drumul apelor minerale Lot 2 Harghita, valoarea de 4.974.252,21, perioada de
implementare 09.03.2009-30.06.2011;
• Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul balnear Vatra Dornei Lot 2, valoarea 3.253.211,53 de euro, perioada de implementare 16.03.200901.03.2011;
• Dezvoltarea integrata prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de
colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj Lot 1,
valoarea 3.093.490,29 de euro, perioada de implementare 16.03.2009-30.06.2011;
• Turism balnear şi de agrement – Mangalia, în valoare de 4.445.749,00 de euro,
perioada de implementare 01.07.2009-25.06.2011.
Schema de investiţii în sectoarele prioritare de mediu - Phare 2005 a presupus un număr
total de 71 de proiecte implementate, 126 de echipamente achiziţionate şi 54 de lucrări
efectuate.
Schema de investiţii în sectoarele prioritare de mediu - Phare 2006 a presupus un număr
total de 75 de proiecte implementate, 52 de echipamente achiziţionate şi 66 de lucrări
efectuate.
II.3. REGIO-PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013
Regio este unul dintre programele operaţionale româneşti agreate cu Uniunea
Europeană, care se aplică tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României.
Programul sprijină şi promovează dezvoltarea locală durabilă, atât din punct de vedere
economic, cât şi social, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de
afaceri şi reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile
dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate.
Regio este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină
regiunile UE cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană.
Bugetul total alocat României prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde de euro
pentru perioada 2007-2013, din care finanţarea UE reprezintă aproximativ 84%, restul
provenind din fonduri naţionale: cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%).
Distribuţia fondurilor se realizează prin 6 axe prioritare, fiecare axă având alocate un
buget şi un număr de domenii cheie de intervenţie care urmăresc realizarea obiectivelor
de dezvoltare stabilite.
În ceea ce priveşte domeniile majore de intervenţie ale Regio, până în acest moment,
au fost lansate toate.
Programul este gestionat de MDRT, prin Direcţia Generală Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Regional (AM POR).

Situaţia pe axe şi domenii de intervenţie
AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de
creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
Rezultate obţinute între 2007-2011
• 522 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 8,61 miliarde de lei (2,05 miliarde
de euro);
• 221 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 3,99 miliarde de lei (951,57
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 129 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,75 miliarde de
lei (417,56.milioane de euro).
Subdomeniul Centre urbane
• 339 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 4,69 miliarde de lei (1,18 miliarde
de euro);
• 153 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 2,27 miliarde de lei (542,63
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 129 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 830,11 milioane
de lei (197,64.milioane de euro).
Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană
• 89 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 1,25 miliarde de lei (299,16
milioane de euro);
• 41 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 635,81 milioane de lei (151,38
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 29 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 436,10 milioane
de lei (103,83 milioane de euro).
Subdomeniul Poli de creştere
• 93 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 7,50 miliarde de lei (1,78 miliarde
de euro);
• 27 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,08 miliarde de lei (257,55
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 18 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 487,54 milioane
de lei (116,08 milioane de 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
• 323 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 12,5 miliarde de lei (2,97 miliarde
de euro);
• 130 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 5,68 miliarde de lei (1,35
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 10 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 406,8 milioane
de lei (96,86 milioane de euro).
AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate
• 129 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 1,828 miliarde de lei (0,435
miliarde de euro);

• 54 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 958 milioane declei (228,1
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 15 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 0,285 miliarde de
lei (67,86 milioane de euro).
Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
• 418 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 1,21 miliarde de lei (288,72
milioane de euro);
• 135 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 405,63 miliarde de lei (96,58
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 56 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 159,01 milioane
de lei (37,86 milioane de euro).
Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
• 15 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 520 milioane de lei (124 milioane
de euro);
• 9 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 418 milioane de lei (99,52
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 1 contract de finanţare semnat, în valoare totală de 34 milioane de lei
(8,1 milioane de 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 5,34 miliarde de lei (1,27 miliarde
de euro);
• 192 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,45 miliarde de lei (345,23
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 46 de contracte finanţare semnate, în valoare totală de 325 milioane de
lei (77,38 milioane de 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
• 263 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 7,78 miliarde de lei (1,85 miliarde
de euro);
• 44 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,24 miliarde de lei (295,03
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 25 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 617,44 miliarde
de lei (147,01 milioane de euro).
Domeniul major de intervenţie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
• 9 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 862,67 milioane de lei (205,4
miliarde de euro);
• 1 contract de finanţare semnat, în valoare totală de 88,88 milioane de lei (21,16
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 1 contract de finanţare semnat, în valoare totală de 88,88 milioane de lei
(21,16 milioane de euro)
Domeniul major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
• 4672 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 3,99 miliarde de lei (0,95
miliarde de euro);
1323 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,2 miliarde de lei (279,3
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 776 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 770 milioane de
lei (183,34 milioane de 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
• 179 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 3,05 miliarde de lei (0,73 miliarde
de euro);
• 54 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,23 miliarde de lei (292,8
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 7 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 164 milioane de
lei (39,07 milioane de euro).
Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice
• 283 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 5,92 miliarde de lei (1,41 miliarde
de euro);
• 81 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 1,66 miliarde de lei (394,70
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 22 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 697,33 milioane
de lei (166,03 milioane de euro).
Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică
Operaţiunea A - Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică
prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional
• 6 decizii de finanţare semnate, în valoare totală de 169,63 milioane de lei (40,39
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 4 decizii de finanţare, în valoare totala de 148,97 milioane de lei (35,47
milioane de euro).
Operaţiunea B - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
• 607 cereri de finanţare depuse, în valoare totală de 560,34 milioane de lei (133,41
milioane de euro)
• 224 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 194,95 milioane de lei (46,42
milioane de euro), din care:
- în anul 2011: 174 contracte, în valoare totală de 150,46 milioane de lei (35,82 milioane
de euro).
Operaţiunea C - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora
• 31 cereri de finanţare depuse, în valoare de 26,17 milioane de lei (6,23 milioane de
euro).
• 3 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 5,2 milioane de lei (1,24
milioane de euro), din care:
- în anul 2011 au fost încheiate 2 contracte în valoare totală de 3,46 milioane de lei
(823.587 de euro).
AXA PRIORITARĂ 6 - Asistenţă tehnică
Domeniul major de intervenţie 6.1 sprijină pregătirea, selecţia şi evaluarea
proiectelor, evaluarea programului, auditul şi monitorizarea activităţilor, precum şi a
proiectelor realizate pentru implementarea POR. De asemenea, asistenţa tehnică a POR
constituie sursa de finanţare pentru achiziţionarea şi instalarea echipamentelor
necesare implementării programului, pentru instruirea personalului din Autoritatea de
management, Organismele intermediare şi instituţiile care beneficiază de finanţare şi
pentru pregătirea de studii şi analize pentru perioada 2014- 2020.

Tot din asistenţa tehnică se asigură cheltuielile cu organizarea şi funcţionarea
Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional.
Domeniul major de intervenţie 6.2 finanţeazã acţiuni de informare şi promovare
asupra oportunitãţilor de finanţare, crearea unei imagini corecte privind impactul
intervenţiilor POR, aducerea la cunoştinţa publicului larg a contribuţiei Uniunii Europene
la dezvoltarea echilibratã a regiunilor României.
În cursul anului 2011, activităţile de comunicare au inclus: editarea, tipărirea şi
distribuirea Revistei Regio (în total, 11 numere), actualizarea si modernizarea paginii de
internet a programului Regio www.inforegio.ro, realizarea unor materiale de promovare
distribuite în cadrul evenimentelor, organizarea unor evenimente pentru grupurile ţintă
ale programului (Forumul Comunicatorilor Regio, seminarii de informare pentru
beneficiari, sesiuni de informare pentru studenţi, Conferinţa anuală de prezentare a
Raportului anual de implementare 2011).
Alocări totale între 2007 şi 2013: 552,33 milioane de lei, respectiv 131,51 milioane de
euro.
Total contracte semnate de la lansarea programului: 54 de contracte - în valoare totală
de 81,504 milioane de euro din care:
- în anul 2011: 17 contracte în valoare totală de 132,387 milioane de lei, aproximativ
31,45 milioane de euro.
Evaluarea programului
• Implementarea planului de evaluare pentru anul 2010 s-a realizat prin derularea a
două studii: „Evaluarea implementãrii priorităţilor şi proiectelor din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, adresate mediului de afaceri” şi
„Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării regionale”;
• Implementarea planului de evaluare pentru anul 2011 s-a realizat prin iniţierea
studiului intitulat “Actualizarea evaluării intermediare a Programului Operaţional
Regional 2007- 2013’’, care se va finaliza în anul 2012.
• Planificarea şi finanţarea activităţii de evaluare s-a realizat prin elaborarea Planului
de evaluare pentru anul 2012, care a fost supus aprobării CM POR din 22-23 noiembrie
2011 şi care prevede evaluarea de natură strategică intitulată “Lecţii rezultate din
experienţa implementării POR 2007-2013”.
Exemple de proiecte finalizate, finanţate prin Regio:
• Centura de sud a oraşului Ineu
Beneficiar: Oraşul Ineu, jud. Arad
Valoarea totală: 16.949.545 de lei, din care: contribuţie UE 12.131.148 de lei,
contribuţie buget de stat 1.612.811 de lei, contribuţie beneficiar 280.489 de lei;
• Reabilitarea Centrului istoric şi a fortificaţiei de tip Vauban din Alba Iulia: căi de
acces, iluminat şi mobilier urban specific
Beneficiar: UAT Municipiul Alba Iulia
Valoarea totală: 47.533.652 de lei, din care : contribuţie UE 28.372.599 de lei,
contribuţie buget de stat 4.339.338 de lei, contribuţie beneficiar 667.590 de lei;
• Creşterea eficienţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl
Wolff” din Sibiu prin izolarea termică parţială a clădirii şi modernizarea instalaţiei
de încălzire a apei menajere
Beneficiar: Asociatia „Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din România, Sibiu
Valoare totală: 671.167 de lei, din care: contribuţie UE 570.492, contribuţie buget de
stat 87.251 de lei, contribuţie beneficiar 13.423 de lei;
• Modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului clinic de
urgenţă pentru copii “Sf. Ioan” din Galaţi
Beneficiar: UAT Municipiul Galaţi
Valoare totală: 14.050.979 de lei, din care: contribuţie UE 9.983.850 de lei,
contribuţie buget de stat 1.526.857 de lei, contribuţie beneficiar 308.588 de lei.

II.4. PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ
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 (Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, Programul
Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programul
Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Neagre), iar pentru celelalte 7
(Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programul de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, Programul de Cooperare
Transnaţională Sud-Estul Europei, Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C,
Programul URBACT II, Programul INTERACT 2007-2013 şi Programul ESPON 2013) 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.
Potrivit Raportului Bancii Mondiale realizat anul acesta, programele de cooperare
teritorială europeană din România au o performanţă mai bună decât multe dintre
programele similare din alte state UE.
Activităţile realizate în 2011 în domeniul cooperării teritoriale europene
1. Gestionarea programelor de cooperare teritorială pentru care MDRT este Autoritate
de management (AM)
Apeluri lansate
Programul

Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România–
Bulgaria 20072013

Apelurile
lansate
(perioada)

Contractări

Valoare
(EUR)

Proiect
e
depuse

-

-

*

Număr
contracte/valoare
(euro)
- 41 (semnate cu
Partenerul lider de
proiect)
76.015.274 euro

Plăţi
Cereri de
avans şi
rambursare
(euro)
10.928.262
euro

- 29 (semnate cu
Partenerul lider de
proiect român)
54.412.940 euro

Programul IPA
de Cooperare
Transfrontalieră
România–Serbia

Apel 2
(25 martie –
27 iunie
2011)

15.301.37
3 euro
(IPA)

ProgramulOpera
ţional Comun
România–
Ucraina–
Republica
Moldova
Programul

Apel 2
(noiembrie
2011-30
ianuarie
2012)

27.535.87
9 euro
(ENPI)

Apel 2

15.169.09

196

-

194

- 63 (co-finanţare)
8.103.037 euro
- 5 (semnate cu LP)
1.652.324 euro

3.120.286
euro

- 6 (cofinan are)
36.506 euro
- 62 (semnate cu LP)
7.560.790 euro

5.320.581
euro

- 47 (semnate cu LP
RO)
5.075.775 euro
- 12 (semnate cu LP)

698.323

8 euro
(30 iunie - 30
euro
Operaţional
4.185.941 euro
(ENPI)
septembrie
Comun de
5.358.289
2011)
Cooperare în
- 3 (semnate cu LP
euro (IPA)
Bazinul Mării
RO)
Negre 2007-2013
1.115.836 euro
Situaţia implementării programelor de cooperare teritorială europeană, pentru care
DGCTE este AM (ian.-dec. 2011)
*Notă: având în vedere numărul mare de proiecte depuse şi valoarea acestora, care
depăşeşte bugetul alocat programului, la acest moment nu se estimează ca la nivelul
programului să mai fie lansate noi apeluri de proiecte.
Până în prezent au fost finalizate 23 de proiecte (20 de proiecte în cadrul Programului
România–Bulgaria 2007-2013, dintr-un total de 108 de proiecte contractate, şi 3 proiecte
în cadrul Programului România–Serbia, dintr-un total de 46 de proiecte contractate),
toate fiind proiecte soft.
În cadrul Programului România–Bulgaria 2007-2013, au fost selectate spre finanţare 5
proiecte strategice, dintre care, în acest moment, 2 proiecte se află în faza de
implementare şi 3 în faza de precontractare. În cadrul Programului România–Ucraina–
Republica Moldova 2007-2013, Comitetul comun de monitorizare a aprobat, în 2011, lista
finalã conţinând 8 proiecte majore de investiţii. Dupã obţinerea aprobãrii CE,
beneficiarii vor începe pregãtirea documentaţiei adiţionale necesare implementãrii
2. Gestionarea programelor de cooperare teritorială pentru care MDRT este Autoritate
naţională (AN)
ianuarie Indicatori de rezultate
decembrie 2011
Număr apeluri de proiecte lansate
Valoarea fondurilor externe nerambursabile (FEN) - apeluri
lansate (euro)
Număr proiecte cu parteneri români (RO) depuse
Valoare FEN proiecte depuse aferentă beneficiarilor RO (euro)

4
142.147.727
494
41.676.946

Număr proiecte cu RO evaluate

492

Număr proiecte selectate

217

Valoare FEN proiecte selectate (euro)
Număr proiecte cu RO selectate
Valoare FEN proiecte cu RO selectate (euro)
Număr contracte de cofinanţare semnate cu partenerii RO

80.242.219
199
17.924.389
121

Valoare contracte cofinanţare semnate cu partenerii RO (euro)

3.334.429

Plăţi efectuate (euro)

4.235.907

Situaţia implementării programelor de cooperare teritorială, pentru care DGCTE este AN
(ian.-dec. 2011)
În ce priveşte Programul operaţional INTERACT 2007-2013, acesta 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 programelor de cooperare
teritorială europeană.

Exemple de proiecte finalizate în domeniul cooperării teritoriale europene:
Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013
• Proiectul “Parteneriat pentru cooperare activă şi încurajarea regiunii SilistraCălăraşi”
Perioada de implementare: 27.04.2010—26.04.2011
Valoarea totală: 89.420 de euro
Obiectiv general: implementarea unui parteneriat durabil între organizaţiile
societăţii civile din regiunea transfrontalieră Silistra – Călăraşi, pentru o
colaborare stabilă şi coerentă între comunităţile transfrontaliere.
• Proiectul „Diversitatea culturală - o sursă de produse transfrontaliere durabile”
Perioada de implementare: 21.05.2010 - 21.05.2011
Valoarea totală: 253.174 de euro
Obiectiv general: promovarea coerenţei sociale şi culturale, prin acţiuni de
cooperare în domeniul culturii între Montana si Calafat
• Proiectul “Terra common: To Improve Cohesion of Cross-Border Rural Areas via
Culture, Crafts and Sports Exchange”
Perioada de implementare: 23.06.2010 – 22.06.2011
Valoarea totală: 98.138,50 de euro.
Obiectiv: stabilirea unei legături bazate pe cooperare culturală şi socială între
comunităţile rurale transfrontaliere, prin dezvoltarea relaţiilor personale şi a
încrederii între membrii comunităţilor din Ciocăneşti, România, şi Alfatar–SitovoKainardja, Bulgaria. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România–
Republica Serbia
• Proiectul “Schimb de bune practici prin e-guvernare în administraţia publică
locală”
Perioada de implementare: ianuarie - septembrie 2011
Valoarea totală: 44.470 de euro
Obiectiv general: creşterea nivelului de informare în rândul cetăţenilor şi mediului
de afaceri local cu privire la avantajele guvernanţei electronice, elaborarea unui
ghid privind e-guvernarea în administraţia publică şi participarea funcţionarilor din
administraţia publică locală din cele două ţări la un seminar comun de formare
profesională.
• Proiectul „Folclorul – element tradiţional”
Perioada de implementare: noiembrie 2010 – noiembrie 2011
Valoarea totală: 176.230 de euro
Obiectiv general:creşterea interesului pentru elementele folclorice tradiţionale
comune, la nivelul celor două comunităţi locale şi la nivel de regiune, asigurânduse astfel o dezvoltare culturală durabilă şi echilibrată a zonei transfrontaliere
româno-sârbe.
• Proiectul “Judo la Porţile de Fier”
Perioada de implementare: decembrie 2010 – noiembrie 2011
Valoarea totală: 167.813 de euro
Obiectiv general: stabilirea unui parteneriat activ între asociaţiile sportive din
regiunea transfrontalieră, precum şi în crearea unor noi canale de comunicare în
domeniul sportului.
II.5. CONTROLUL ŞI VERIFICAREA UTILIZĂRII FONDURILOR COMUNITARE
Prin direcţiile sale de specialitate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului exercită
activităţi de verificare şi control al implementării, gestionării şi utilizării fondurilor
comunitare alocate pentru proiectele finanţate din Regio- Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Programele de Cooperare Teritorială Europeană, Programul PHARE
CES şi Programul PHARE CBC.

Activităţile în acest domeniu includ constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor
bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, respectiv stabilirea corecţiilor
financiare, ca urmare a identificării neregulilor apărute în aplicarea de către
beneficiari, a prevederilor privind procedurile de achiziţie publicã, fie în raport cu
reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu procedurile
specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, prin individualizarea obligaţiei de
plată sub forma unui titlu de creanţã, potrivit prevederilor legale naţionale specifice
OUG 66/2011, respectiv HG 875/2011.
Acţiuni derulate în anul 2011
În perioada ianuarie–noiembrie 2011, a fost demarată verificarea unui număr de 165
proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional şi 49 proiecte finanţate prin
programele PHARE CES şi PHARE CBC. Stadiul controalelor efectuate pentru care au fost
semnalate aspecte privind posibile suspiciuni de neregulă se prezintă astfel:
Proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional
pentru 118 proiecte au fost încheiate şi aprobate procese-verbale de
constatare/note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;
47 proiecte se află la data întocmirii prezentului raport în diferite etape de control
şi verificare.
Proiecte finanţate prin programele PHARE CES, PHARE CBC şi prin programele de
cooperare teritorială europeană
pentru 43 proiecte au fost
încheiate şi aprobate procese-verbale de
constatare/note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;
6 proiecte se află la data întocmirii prezentului raport în diferite etape de control şi
verificare
Faţă de situaţia prezentată, au fost identificate nereguli şi s-au constituit titluri de
creanţă în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, pentru:
63 de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional;
23 de proiecte finanţate din Programele PHARE CES, PHARE CBC şi din programele
de cooperare teritorială europeană.
De asemenea, ca urmare a constatărilor şi concluziilor echipelor de verificare au fost
infirmate neregulile sesizate pentru un număr de:
55 de proiecte aferente Programului Operaţional Regional;
20 de proiecte aferente Programelor PHARE CES, PHARE CBC şi programelor de
cooperare teritorială europeană.
Ca urmare a constatărilor şi recomandărilor Autorităţii de Audit, din numărul total de
sesizări au fost înregistrate suspiciuni de nereguli pentru 46 proiecte din cadrul POR,
Axa prioritară 2.1- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional si local”. În acest
sens, începând cu luna august 2011, au fost demarate verificări asupra acestor proiecte
privind aspectele legate de procedurile de atribuire în cadrul achiziţiilor publice,
activitate finalizată în octombrie 2011.
În urma verificărilor efectuate asupra acestor proiecte, în 30 de cazuri din cele 46 au
fost aplicate corecţii financiare cu valori cuprinse între 5%-25%, ca urmare a
nerespectării reglementărilor privind achiziţiile publice, prin impunerea unor cerinţe
minime de calificare disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractelor
de achiziţie publică şi criterii restrictive de calificare pentru potenţialii ofertanţi.
Din numărul total al proiectelor verificate, s-au înregistrat:
8 contestaţii pentru procese-verbale de constatare încheiate la proiectele finanţate
prin programele PHARE;
22 de contestaţii pentru procese-verbale de constatare/note de constatare a
eregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare încheiate pentru proiectele finanţate din
POR.

II.6. COORDONAREA ACTIVITĂŢII ÎN TERITORIU
Principalele obiective ale acestei activităţi sunt:
- efectuarea controlului de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială;
- monitorizarea modului de implementare a proiectelor finanţate prin POR, la nivel
regional;
- asigurarea unei legături operative între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
şi beneficiarii sau potenţialii beneficiari ai finanţărilor nerambursabile, contribuind la:
dinamizarea procesului de verificare şi de absorbţie a fondurilor nerambursabile i
diseminarea informaţiilor, implementarea cu succes a proiectelor finanţate în cadrul
programelor de cooperare teritorială europeană şi a Programului Operaţional Regional.
1. Controlul de prim nivel
Ac iuni derulate pe parcursul anului 2011
● Au fost efectuate 358 de controale de prim nivel, pentru care au fost întocmite
rapoarte de control, prin care au fost validate cheltuieli în valoare totală de
8.777.402,64 de euro, realizate în implementarea proiectelor şi activităţilor de
asistenţă tehnică ale partenerilor români/ beneficiarilor români de AT, în cadrul
următoarelor programe de cooperare teritorială:
9 Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (138 rapoarte de
control) – 3.536.598,69 de euro;
9 Programul de Cooperare Teritorială Interregionalã Interreg IVC (117 rapoarte de
control) – 1.564.405,54 de euro;
9 Programul Operaţional pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II (31
rapoarte de control) – 176.178,00 de euro;
9 Programul Operaţional de Cooperare Interregională ESPON 2007-2013 (9 rapoarte
de control) – 40.161,23 de euro;
9 Programul de Cooperare Transnaţională Europa Centrală (5 rapoarte de control) –
57.199,20 de euro;
9 Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mãrii Negre
2007-2013 (un raport de control) – 16.929,34 de euro;
9 programe de asistenţă tehnică:
- Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013
(19 rapoarte de control) – 1.085.812,83 de euro;
- Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
(8 rapoarte de control) – 716.805,87de euro;
- Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia 2007-2013 (8
rapoarte de control) – 697.804,85 de euro;
- Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mãrii Negre 20072013 (2 rapoarte de control) – 134.646,35 de euro;
- Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013 (20 rapoarte
de control) – 750.860,74 de euro.
● Au fost elaborate/revizuite procedura generală de control de prim nivel şi manualele
de control de prim nivel pentru toate programele de cooperare teritorială.
● S-a asigurat o comunicare permanentă cu partenerii / beneficiarii români de asistenţă
tehnică, prin transferul de cunoştinţe şi acordarea de consultanţă pe tematica
eligibilităţii cheltuielilor şi controlul de prim nivel.
● Controlorii de prim nivel din cadrul Unităţilor Teritoriale au participat la promovarea,
la nivel regional, a programelor de cooperare teritorială europeană, în colaborare cu
direcţiile din MDRT, prin prezentarea şi explicarea activităţii de control de prim nivel
partenerilor români/ potenţialilor parteneri români în proiecte.
● S-au realizat analize, completări, comentarii, observaţii şi traduceri ale
documentelor privind programele operaţionale de cooperare teritorială europeană
(manuale, proceduri, ghiduri, ordine privind eligibilitatea cheltuielilor, regulamente,
etc.).

Rezultate 2011
● Ca urmare a creşterii numărului de proiecte aprobate şi a cererilor de efectuare a
controlului de prim nivel şi de validare a cheltuielilor efectuate de către partenerii
români/ beneficiarii români de asistenţă tehnică, sumele validate de către controlorii
de prim nivel în anul 2011 au crescut de 1,52 ori faţă de anul 2010.
● Au fost aprobate revizuirile procedurilor şi manualelor programelor men ionate mai
sus, în urma întâlnirilor de lucru cu experţii direcţiilor din minister implicate în
gestionarea programelor de cooperare teritorială europeană şi cu experţi din alte state
membre, a corespondenţei cu autorităţile de management din diferite state membre şi
a recomandărilor misiunilor de audit.
● Pentru obţinerea unei asigurări obiective privind eficienţa şi eficacitatea sistemelor de
management financiar şi de control implementare pentru programele de cooperare
teritorială, în anul 2011, au fost supuse auditării 8 programe de cooperare teritorială
europeană. Recomandările misiunilor de audit au fost implementate şi se regăsesc şi în
manualele revizuite ale respectivelor programe.
2. Monitorizarea proiectelor finanţate prin Regio -Programul Operaţional Regional
2007-2013
Monitorizarea modului de implementare a Regio-Programului Operaţional Regional 20072013 (POR) în cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării şi întărirea colaborării cu unităţile
administrativ teritoriale au constituit obiectivele principale ale activităţii experţilor
monitorizare proiecte Regio în anul 2011, i îndeplinirea acestora a presupus:
● efectuarea vizitelor la faţa locului, în vederea contractării, în perioada de
implementare a proiectelor şi în perioada ulterioară implementării proiectelor;
● participarea, în calitate de observatori, la şedinţele Comitetului Regional de Evaluare
Strategică şi Corelare (CRESC) şi informarea AM POR asupra deciziilor luate în cadrul
şedinţelor CRESC;
● diseminarea, la nivel regional, a informaţiilor privind Programul Operaţional Regional,
în colaborare cu Direcţia Gestionare Program, Direcţia de Comunicare şi Organismele
Intermediare din cadrul ADR-urilor;
● participarea la organizarea de evenimente de promovare şi/sau instruiri organizate de
MDRT la nivel regional.
Activităţi realizate în 2011
Observatorii MDRT desemnaţi la solicitarea AM POR au efectuat 1.134 vizite
precontractuale la sediul beneficiarilor pe cele 5 Axe prioritare, pentru care au fost
întocmite
1.134 de rapoarte de vizită la faţa locului privind conformitatea
documentelor care însoţesc cererile de finanţare.
Rezultate semnificative
În urma efectuării vizitelor precontractuale a observatorilor AM POR, au fost propuse
spre finanţare 1.134 de proiecte. De asemenea, s-au intensificat relaţiile cu autorităţile
administraţiei publice locale şi cu potenţialii beneficiari, prin acordarea de asistenţă
tehnică de specialitate, în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor
nerambursabile.

III. PROGRAME FINANŢATE DIN FONDURI FONDURI GUVERNAMENTALE
III.1. CONSTRUCŢII
1. Reglementări tehnice în construcţii
Acţiuni derulate în anul 2011:
1.1 Stabilirea cadrului tematic, organizarea şi finanţarea programelor/proiectelor
multianuale pentru cercetarea, dezvoltarea şi inovarea sectorială prenormativă,
respectiv pentru elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul construcţiilor
Programele pe anul 2011 cuprind teme de cercetare sectorială/reglementări tehnice în
construcţii necesare actualizării metodelor de concepere, executare, exploatare şi
postutilizare a construcţiilor, ţinând cont de evoluţia tehnico-ştiinţifică şi de noile
cerinţe ale societăţii, şi vizează 14 direcţii prioritare: hazarduri şi riscuri naturale,
managementul şi economia construcţiilor, planificare teritorială, acţiuni asupra
construcţiilor, structuri pentru construcţii (beton, lemn, metal, zidărie), inginerie
geotehnică şi fundaţii, construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare, procedee,
echipamente şi tehnologice în construcţii, construcţii din domeniul transporturilor (rutier,
feroviar, aerian, naval), instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor, cerinţe
funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor, poduri şi construcţii subterane,
performanţa energetică a clădirilor, infrastructura calităţii.
1.2 Asigurarea elaborării/adoptării versiunilor în limba română a standardelor şi,
după caz, a anexelor naţionale din domeniul construcţiilor
În anul 2011, în domeniul aplicaţii generale (proiectare, execuţie şi metode de testare)
pentru construcţii (clădiri, drumuri, căi ferate) au fost elaborate 34 de documente, iar
în domeniul standarde de produse pentru construcţii în contact cu apa potabilă au fost
elaborate 21 de documente.
1.3 Elaborarea de ghiduri de aplicare a Eurocodurilor şi de implementare a
acestora (standarde europene pentru proiectarea structurilor de construcţii) şi a
anexelor naţionale de aplicare aferente
În ceea ce priveşte stadiul Programului de implementare a Eurocodurilor în România au
fost publicate 59 de versiuni naţionale ale Eurocodurilor şi 48 de anexe naţionale. O
anexă a fost publicată în anul 2011, iar 11 documente sunt în curs de
elaborare/publicare.
2. Libera circulaţie a produselor pentru construcţii
Acţiuni derulate în anul 2011:
2.1 Situaţia elaborării versiunilor naţionale ale standardelor armonizate
Versiunile elaborate în limba română pentru standardele armomizate au fost 363, în
perioada 2004-2010, i 39, în anul 2011.
2.2 Evaluarea, recunoaşterea, desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană (CE)
a organismelor de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi
supravegherea acestora
MDRT are în supraveghere organisme de atestare a conformităţii produselor pentru
construcţii, şi, în consecinţă, a realizat notificări către Comisia Europeană, după cum
urmează:
● În perioada 2007-2010, au fost notificate 11 laboratoare de încercări şi 20 de
organisme, care îndeplinesc următoarele funcţii: 9 organisme de certificare produse şi
11 organisme de certificare a controlului producţiei în fabrică.
● În anul 2011, a fost extins domeniul de competenţă cu noi produse pentru construcţii
pentru 10 organisme şi s-au retras desemnarea şi notificarea unui organism, pentru
utilizarea în mod abuziv a calităţii de organism notificat în domeniul armonizat prin

evaluarea şi emiterea de documente privind conformitatea unui produs cu un standard
european armonizat.
2.3 Exercitarea funcţiei de Punct de informare despre produse pentru construcţii
În baza Regulamentului nr. 764/2008 şi a HG nr.681/2009, la MDRT funcţionează Punctul
de informare despre produse pentru construcţii, aflat în responsabilitatea Direcţiei
Tehnice în Construcţii.
3. Calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii
3.1 Calitatea în construcţii
Acţiuni derulate în anul 2011:
• revizuirea cadrului normativ privind calitatea în construcţii prin proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995, care reglementează acest domeniu,
iniţiată în 2010;
• corelare legislativă cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor
pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE, cu privire la cerinţele
fundamentale aplicabile construcţiilor.
3.2 Gestionarea deşeurilor provenite din activităţi de construire
Acţiuni derulate în anul 2011:
• crearea cadrului normativ necesar pentru gestionarea deşeurilor din construcţii
conform legislaţiei Uniunii Europene;
• participarea în grupul de lucru organizat la Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru
finalizarea proiectului de lege privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţi de
construire şi demolări.
3.3 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Acţiuni derulate în anul 2011:
• armonizarea legislativă cu cerinţele Comisiei Europene privind simplificarea
procedurii de autorizare şi creşterea responsabilizării factorilor implicaţi în respectarea
şi aplicarea prevederilor legale în domeniu;
• finalizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991.
3.4 Creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
Acţiuni derulate în anul 2011: crearea cadrului normativ necesar pentru creşterea
calităţii vieţii şi a locuirii, precum şi a atractivităţii localităţilor.
3.5 Eficientizarea utilizării
fondurilor publice - standarde de cost pentru
obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice
În anul 2011, prin HG nr. 250/2011 a fost completată HG nr. 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,
modificată şi completată ulterior prin Hotărârea Guvernului nr.717/2010, cu alte două
standarde de cost privind modernizarea drumurilor comunale clasa tehnică IV şi,
respectiv, modernizarea drumurilor de exploatare agricolă categoria I cu îmbrăcăminte
asfaltică.
4. Atestare specialiştilor cu activitate în domeniul construcţiilor
În anul 2011, Ordinul MDRT nr. 2237/2010 pentru aprobarea modificării "Regulamentului
privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri" a fost modificat pentru 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 prin
simplificarea unor proceduri de atestare; acceptarea şi a altor profesii din domeniu,
condiţionată de efectuarea unui curs postuniversitar în domeniul eficienţei energetice a
clădirilor.
La 1 octombrie 2011, situaţia atestării tehnico-profesionale a specialiştilor era
următoarea:
● în baza Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii: 1.015 experţi tehnici, 2.181
verificatori de proiecte, 6.117 responsabili tehnici cu execuţia;

● în baza Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor: 1.185 auditori
energetici pentru clădiri.
5. Programe / programe-pilot
5.1 Creşterea performanţei energetice a clădirilor
Programul-pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu
funcţiunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale
Implementarea programului s-a realizat de către MDRT, prin Compania Naţională de
Investiţii CNI SA, ca agenţie de implementare, în următoarele etape:
• Etapa I (2003-2005) - au fost reabilitate termic 10 clădiri multietajate din
domeniul public.
• Etapa a II-a (2005-2011) - până la 31 decembrie 2010, au fost finalizate 17
obiective. Un alt obiectiv a fost finalizat în semestrul I al anului 2011.
• Etapa a III-a (2010-2012) – 3 obiective din domeniul asistenţei şi ocrotirii
sănătăţii (spitale), cu lucrări de reabilitare termică, sunt în curs de execuţie.
Prin implementarea acestui program-pilot se estimeazã reducerea consumului de
energie pentru încãlzire şi prepararea apei calde de consum în clãdiri, cu circa 30%, în
condiţiile asigurãrii şi menţinerii confortului termic interior, cu efecte directe în
scãderea costurilor cu încãlzirea spaţiilor şi reducerea consumului de combustibil. De
asemenea, îmbunãtãţirea performanţei energetice a clãdirilor, prin promovarea acestui
program, are efecte favorabile asupra mediului prin diminuarea emisiilor de CO2 şi a
altor emisii de gaze cu efect de serã, generate de producerea, transportul şi consumul
de energie, respectiv asupra stãrii de sãnãtate a oamenilor, şi nu în ultimul rând, prin
diminuarea cheltuielilor actuale din bugetele locale privind consumurile energetice.
5.2 Punerea în siguranţă a construcţiilor
Programul privind consolidarea construcţiilor cu funcţiunea de locuinţă, multietajate,
încadrate în clasa 1 de risc seismic şi care prezintă pericol public
Pentru anul 2011, în baza propunerilor formulate de consiliile judeţene/Consiliul general
al Municipiului Bucureşti şi în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat în bugetul
MDRT, în Programul de acţiuni sunt nominalizate 25 de clădiri de locuit multietajate
(total 750 apartamente) pentru finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de
consolidare, astfel:
• 11 clădiri cu lucrări de consolidare în execuţie la 1 ianuarie 2011, din care: 8
clădiri în municipiul Bucureşti, dintre care 2 au fost finalizate în trimestrul II al
anului 2011, o clădire în municipiul Roman şi 2 clădiri în municipiul Tulcea;
• 10 clădiri cu proiecte finalizate şi la care urmează să se contracteze, în
condiţiile legii, execuţia lucrărilor de consolidare, din care: 8 clădiri în
municipiul Bucureşti; 1 clădire în municipiul Sfântul Gheorghe şi o clădire în
oraşul Hârşova.
• 4 clădiri cu proiecte în elaborare la 1 ianuarie 2011, din care: 3 clădiri în
municipiul Bucureşti şi o clădire în municipiul Târgu Mureş.
Alocaţie bugetară: 6.000 mii de lei
5.3 Programul privind executarea şi, dupã caz, expertizarea tehnicã şi proiectarea
unor lucrãri de intervenţie în primã urgenţã la construcţii vulnerabile şi care
prezintã pericol public
Programul include 54 de obiective care sunt structurate astfel: lucrări de
intervenţie/consolidare la clădiri existente pentru 17 obiective, din care 6 obiective au
fost finalizate în 2011, lucrări de intervenţie pentru atenuarea efectelor alunecărilor de
teren şi inundaţiilor asupra construcţiilor existente pentru 37 de obiective, din care 5
obiective au fost finalizate în 2011.
Alocaţie bugetară: 40.041 mii de lei

6. Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă - Componenta B: Reducerea riscului seismic
Din totalul de 48 de clădiri aflate în program:
•
la 7 obiective au fost finalizate lucrările de consolidare şi refuncţionalizare,
astfel ajungându-se la un total de 25 obiective, cu un grad de siguranţă ridicat, aliniat la
standardele actuale de management al situaţiilor de urgenţă şi pentru care riscul
producerii unor pierderi materiale şi de vieţi omeneşti a fost diminuat considerabil:
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”(Corp G2), Municipiul
Bucureşti; Spitalul judeţean (Corp C) Municipiul Vaslui; Depozitul Zonal Crucea Roşie,
filiala Dâmboviţa; Depozitul Zonal Crucea Roşie, filiala Bacau; Spitalul Clinic de
Nefrologie Dr.Carol Davila”, Municipiul Bucureşti; Institutul Naţional de neurologie şi
boli neurovasculare, Corp neurochirurgie, Municipiul Bucureşti; Spitalul municipal nr.1
"Schuller" (Corp A), Municipiul Ploieşti;
•
la 9 obiective au fost finalizate lucrările de consolidare, urmând ca lucrările de
refuncţionalizare să fie finalizate în cursul anului 2012: Universitatea Naţională de
Muzică (Corp A) Municipiul Bucureşti; Sediul Comandamentului Judeţean de Jandarmi
(pavilion comandă şi cazare efectivă) Municipiul Iaşi; Centrul Regional de Tranzit (Corp
B), Municipiul Bucureşti; Sediul pentru Batalionul I al Brigăzii de pompieri "Dealu Spirii"
(pavilion comandă), Municipiul Bucureşti; Spital municipal de adulţi (Corp C,D,E)
Municipiul Bârlad; Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Bagdasar Arseni", (Pavilion A)
Municipiul Bucureşti; Şcoala de Pregătire şi Formare a agenţilor de poliţie "Vasile Lascăr
(Pavilion învăţământ), Municipiul Câmpina; Universitatea de Arte "G. Enescu (Corp 3),
Municipiul Iaşi; Palatul Administrativ al judeţului Călăraşi, Municipiul Călăraşi;
•
în cursul trimestrului II s-au semnat contracte de execuţie de lucrări pentru 6
obiective, pentru care licitaţiile au fost lansate în cursul anului 2010: Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Corp G3, Bucureşti; Spitalul Universitar
CF Witting, Bucureşti; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani; Sediul
Primăriei Panciu, Judeţul Vrancea; Complexul comunitar tip familial Panciu, Judeţul
Vrancea; Sediul Primăriei Adjud, Judeţul Vrancea;
•
în cursul trimestrului III 2011, au mai fost lansate licitaţiile de execuţie lucrări la
un număr de 4 obiective: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept (aripa "Vasile
Pârvan'); Şcoala de pregătire subofiţeri de pompieri “Pavel Zăgănescu” (Corpuri A şi B)
Boldesti, Judeţul Prahova; Sediul Primăriei Oraş Sinaia, Judeţul Prahova; Sediul
Primăriei Oraş Mizil, Judeţul Prahova;
•
a avut loc recepţia finală a lucrărilor de consolidare şi reabilitare generală la 6
clădiri publice de importanţă vitală a căror contracte au fost finalizate anterior anului
2011: Spitalul Clinic de chirurgie plastică, reparatorie şi arsuri, (corp A, B si C),
Bucureşti; Centrul de plasament nr. 4 “Sf. Nicolae” (Corp A), Municipiul Iaşi; Palatul
Administrativ al Judeţului Ialomiţa, Municipiul Slobozia; Sediul Grupului de Pompieri
Militari (Corp A), Municipiul Focşani; Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I.
Cuza” (pavilion vest), Municipiul Bucureşti; Sediul Staţiei de Pompieri (Corp C- Pavilion
comandă), Oraşul Adjud;
•
a fost pregătită documentaţia de licitaţie pentru execuţia lucrărilor pentru
obiectivul Consolidare Sediu Primărie Municipiul Iaşi; documentaţia fiind la Banca
Mondială în vederea aprobării.
Alocaţie bugetară: suma cheltuită până la data de 31 octombrie 2011 a fost de
23.459,82 mii de lei, din care: împrumut BIRD 18.119,68 mii de lei şi contribuţia
Guvernului 5.340,14 mii de lei.
7. Proiectul: „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate
în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

Lucrările proiectului vizează lucrări parţiale pentru modernizarea, reabilitarea şi
extinderea sistemelor de distribuţie a apei potabile, staţiilor de tratare a apei,
sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, precum şi construirea
de instalaţii noi în 66 de localităţi cu mai puţin de 50.000 de locuitori din 16 judeţe ale
ţării.
Principalele categorii de lucrări vizează următoarele domenii:
• apă potabilă: reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de distribuţie a apei
potabile şi reabilitarea, extinderea ori crearea de noi staţii de epurare a apei potabile
sau de surse de apă potabilă (puţuri de adâncime).
• ape uzate: reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de canalizare şi
reabilitarea, extinderea sau crearea de noi staţii de epurare a apelor uzate.
Din cele 59 de subproiecte iniţiale, la începutul anului 2011 erau recepţionate 20 de
subproiecte.
Alocaţie bugetară: 52 601 mii de lei
Rezultatele obţinute în anul 2011:
• suplimentarea cu 7 subproiecte noi, urmare a economiilor înregistrate la “Lucrările
de bază” şi
• finalizarea a 9 subproiecte.i.
III.2. PROGRAME DERULATE DE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII – CNI SA
Compania Naţională de Investiţii - CNI SA este persoană juridică română, care se
organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, potrivit legislaţiei în
vigoare. CNI SA are ca principal obiect de activitate executarea programelor de interes
public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului.
1. Programul pilot de reabilitare termică pentru clădiri din domeniul public
Clădirile incluse în program sunt situate în zonele climatice I–IV, în scopul implementării
unor pachete de măsuri specifice de reabilitare termică, pentru îmbunătăţirea
performanţei termice şi în vederea scăderii consumurilor energetice. Finanţarea este
asigurată din Fondul Elveţian de Contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei
financiare, din bugetele Consiliilor judeţene şi/sau locale şi din venituri proprii ale
MDRT.
În acest an, au fost finalizate lucrările demarate în anul 2010 la Spitalul Judeţean din
Slobozia şi au fost contractate alte 3 obiective care se află în acest moment în execuţie
în jud. Alba (Spitalul Orăşenesc Abrud), jud. Bistriţa Năsăud (Spitalul Judeţean Bistriţa)
şi jud. Braşov (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov).
Exemplu de proiect finalizat:
• Reabilitarea termică a Spitalului Judeţean Slobozia (jud. Ialomiţa) a necesitat o
investiţie de 1.645.030 de lei. Lucrările contractate au prevăzut izolarea termică
a pereţilor exteriori prin montarea unui termosistem de polistiren expandat,
izolarea termică a planşeului peste subsolul neîncăzit, înlocuirea conductelor de
distribuţie a apei calde pentru încălzire şi a apei calde menajere. În urma
realizării acestor lucrări s-a obţinut o creştere a rezistenţei termice a clădirii de
aproximativ 1,30 mpK/W.
2. Programul de reabilitare blocuri de locuinţe din zone defavorizate
Programul urmăreşte reabilitarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, multietajate,
aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi care prezintă degradări grave la
sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul termo/hidroizolare.

Programul este aprobat anual prin hotărâre de guvern, iar în 2011 au fost finalizate 3
obiective de investiţii în Petrila şi Petroşani. De asemenea, în Petrila, se află în lucru
un bloc de locuinţe.
Exemplu de proiect finalizat:
• Blocul de locuinţe nr. 23 din strada 8 Martie, Petrila, are 4 etaje, cu patru scări
şi totalizează 80 de apartamente. Blocul a fost construit în anul 1960 şi prezenta
infiltraţii de apă şi deteriorări ale acoperişului şi ale tencuielilor exterioare.
Valoarea investiţiei se ridică la suma de 993.140 de lei. Lucrările de execuţie au
inclus termoizolarea pereţilor exteriori, refacerea totală a învelitorii şi a
structurii terasei acoperişului, verificarea şi consolidarea fundaţiilor de beton,
înlocuirea conductelor din subsol şi refacerea hidroizolaţiilor. Ca urmare a
acestor lucrări, performanţele termice şi energetice ale întregii clădiri au
crescut.
3. Programul de intervenţii de primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care
prezintă pericol public
Programul are ca scop înlăturarea pericolului de prăbuşire a unor elemente de
construcţii precum şi limitarea efectelor alunecărilor de teren. Astfel, sunt incluse
construcţii de importanţă deosebită, cu valoare de monument istoric, care sunt supuse
şi altor riscuri, precum alunecări de teren.
Programele anuale se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
pe baza priorităţilor stabilite de Consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, avizate de Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi
comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
În 2011, s-a avut în vedere finalizarea lucrărilor pentru obiectivele aflate în execuţie la
începul anului şi promovarea pentru finanţare a celor care au fost incluse în program, în
limita alocaţiilor bugetare prevăzute.
Astfel, au fost recepţionate 8 obiective de investiţii şi au fost contractate 20 de
obiective noi. În momentul de faţă se află în execuţie 35 de obiective de investiţii
(contractate atât anterior anului 2011, cât şi în 2011), care vizează reabilitări de poduri
şi podeţe, realizarea de ziduri de sprijin sau consolidări de clădiri.
Exemplu de proiect finalizat:
• În judeţul Dâmboviţa, au fost recepţionate lucrările de refacere a DJ 710, în
dreptul localităţii Măgura, comuna Bezdead. Platforma drumului a suferit
numeroase degradări (tasări, văluriri, deplasări), care puneau în pericol siguranţa
circulaţiei rutiere. De asemenea, excesul de umiditate cauzat de precipitaţiile
abundente de anul trecut accelera alunecările de teren, drumul fiind într-o zonă
predispusă acestui fenomen. Valoarea investiţiei se ridică la 968.888 de lei, cu
TVA. Lucrările contractate au presupus executarea unui sistem de drenaj
longitudinal şi transversal şi execuţia unui zid de sprijin cu fundaţie. De
asemenea, lucrările au inclus refacerea drumului pe o lungime de 210 metri şi
refacerea şanţului.
4. Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale
Scopul programului este de a creşte calitatea vieţii culturale în sate şi în oraşele mici,
prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea
ofertei culturale. Obiectivul declarat este 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.
Pentru 2011 s-a avut în vedere demararea procedurilor de achiziţie pentru obiectivele
aprobate în cadrul acestui program şi finalizarea lucrărilor de execuţie la obiectivele
prevăzute pentru acest an.

În 2011, au fost receptionate 16 obiective, 17 se află, încă, în execuţie avand
termen de finalizare spre sfârşitul anului în 2011 sau în 2012. În acest an au fost
elaborate noi ghiduri operaţionale şi s-a organizat o nouă sesiune de depunere şi
evaluare de dosare. În urma analizării celor 511 dosare depuse în cadrul sesiunii 2011 a
programului, comisia a evaluat şi a selectat 507 dosare eligibile (34 din mediul urban şi
385 din mediul rural). Şi în anul 2011, CNI SA s-a axat pe reabilitarea acestui tip de
obiective, fiind sistat programul de construire de sedii pentru aşezămintele culturale.
Exemplu de proiect finalizat:
• Sediul aşezământului cultural din Borsec (jud. Harghita), aflat într-o clădire în
stare avansată de degradare fizică, construită la începutul secolului al XX–lea,
era utilizat doar parţial. Capacitatea sălii este de 100 de locuri. Lucrările de
execuţie au fost contractate în anul 2010, iar valoarea investiţiei se ridică la
2.266.548 de lei, cu TVA. Printre lucrările care au fost executate în baza
contractului de execuţie se numără consolidarea fundaţiilor, demolarea coşurilor
de fum existente şi reconstruirea coşului aferent centralei termice proiectate,
salubrizarea subsolului, mansardarea spaţiilor podului în scopul obţinerii de spaţii
utile suplimentare, consolidarea planşeului peste parter, dar şi lucrări de
reabilitare termică. Clădirea beneficiază de 3 săli de lectură, 3 săli de creaţie, o
sală de spectacole, o sală multifuncţională, bibliotecă şi grupuri sanitare
diferenţiate pe sexe şi pentru persoane cu dezabilităţi.
5. Programul bazine de înot
Obiectivul programului este construcţia de bazine de înot, finalizarea structurilor
începute şi rebilitarea bazinelor de înot existente. Sunt promovate 3 tipuri de bazine:
olimpice, de polo şi bazine didactic-şcolare.
În 2011, au fost recepţionate primele 2 bazine de înot finalizate în cadrul programului,
în localitatea Câmpina (jud. Prahova) şi în Tulcea, contractate în anul 2009. În acest
moment mai exista 12 obiective în execuţie, iar alte 18 bazine de înot sunt
contractate, dintre care 3 sistate şi 15 fără ordin de începere a lucrărilor. Majoritatea
au fost contractate în anii anteriori. Două dintre bazinele aflate în execuţie sunt în
Bucureşti: bazinul olimpic de înot din cadrul Complexului sportiv Dinamo şi bazinul de
polo din cadrul Complexului sportiv Steaua. Acestea au termen de finalizare 2012.
Exemplu de proiect finalizat:
• La Câmpina (jud. Prahova) a fost inaugurat primul bazin de înot realizat de
Compania Naţională de Investiţii. Construcţia este destinată uzului didactic, cu
posibilitatea de utilizare publică în afara orarului şcolilor din localitate şi nu se
adresează activităţilor competiţionale. Aproximativ 7.500 de elevi vor beneficia
de bazinul de înot şi vor avea acces la 2 vestiare, diferenţiate pe sexe, prevăzute
cu dotări moderne, duşuri şi grupuri sanitare, iar profesorii vor avea propriul
vestiar. În clădirea care adăposteşte bazinul de înot a fost amenajat şi un
cabinet de prim ajutor. Capacitatea bazinului este de 65 de persoane,
construcţia fiind proiectată pentru a fi utilizată simultan de două clase de elevi,
împreună cu profesorii şi personalul de întreţinere. Valoarea investiţiei suportate
de CNI SA a fost de 5.499.113 de lei, cu TVA.
6. Programul patinoare artificiale
Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea
structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor artificiale existente.
Sunt promovate 3 tipuri de patinoare artificiale:
Æ patinoare
artificiale
pentru
competiţii
internaţionale,
cu
caracter
multifuncţional, cu un număr minim de 5.000 locuri,
Æ patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult 3500
locuri şi
Æ patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.

În 2011, s-a continuat monitorizarea programului, în vederea finalizării obiectivului de
investiţii aflat deja în execuţie. Astfel, a fost recepţionat patinoarul de la Cârţa (jud.
Harghita), acesta fiind cel de-al doilea patinoar recepţionat în cadrul programului.
Exemplu de proiect finalizat:
• Patinoarul din localitatea Cârţa (jud. Harghita) s-a realizat într-o clădire
neacoperită care adăpostea patinoarul din localitate, construită în anul 1983 şi
utilizată în principal de echipa de hochei din zonă. Lucrările au fost demarate de
autoritatea publică locală în anul 2008, dar, din lipsa fondurilor, a fost solicitată
preluarea acestora de cărte CNI SA. Valoarea investiţiei este de 13.212.129 de
lei, cu TVA. S-au executat lucrări de acoperire a clădirii existente, de realizare
de pereţi de închidere din zidărie portantă, lucrări de compartimentare, precum
şi finisaje interioare şi exterioare. Suprafaţa de joc a patinoarului este de 1.718
mp, iar capacitatea tribunelor este de 450 de locuri. Clădirea este prevăzută cu
vestiare pentru sportivi si pentru arbitri, grupuri sanitare cu duşuri diferenţiate
pe sexe, bufet, spaţii pentru VIP precum şi spaţii de depozitare.
7. Programul de consolidare şi reabilitare a sălilor de sport construite înainte de anul
2000
Programul a fost demarat 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.
În anul 2011, s-a urmarit, în principal, finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în
diferite stadii de execuţie. Astfel, au fost recepţionate 3 săli de sport. În momentul de
faţă, se află în execuţie alte 7 obiective incluse în acest program. Două dintre sălile de
sport aflate în execuţie sunt în Galaţi (Sala Sporturilor) şi în Zalău (Sala Sporturilor).
Acestea au termen de finalizare în anul 2012. Alte 3 săli au fost deja contractate.
Exemplu de proiect finalizat:
• Sala de sport a Colegiului Naţional Ienăchiţă Văcărescu din Târgovişte (jud.
Dâmboviţa) a fost construită în anul 1976 şi nu avea vestiare, grupuri sanitare,
depozit pentru materialele sportive sau instalaţii specifice desfăşurării jocurilor
de baschet, handbal sau volei. În anul 2010 au fost contractate lucrările de
execuţie în valoare de 338.830 lei cu TVA şi alte taxe incluse. S-au refăcut
hidroizolaţiile şi termoizolaţiile, s-au reparat tencuielile interioare şi exterioare,
s-au refăcut pardoselile, instalaţiile electrice precum şi acoperişului clădirii.
Obiectivul a fost recepţionat în luna februarie 2011.
8. Programul construcţii săli de sport
Scopul programului este construirea de noi săli de sport pe lângă instituţiile de
învăţământ de toate gradele, în orase şi sate, pentru asigurarea 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.
În anul 2011, accentul a fost pus pe finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în
diferite stadii de execuţie demarate în anii anteriori.
Astfel, în perioada ianuarie–noiembrie 2011, au fost recepţionate 50 de săli de sport,
dintre care 39 de săli de sport şcolare, cu nivel de practică sportivă competiţională
locală, teren de handbal şi 150 de locuri pentru spectatori, împreună cu 11 săli de
educaţie fizică şcolară.
Alte 77 de săli de sport se află în execuţie în acest moment, având termen de
finalizare la sfârşitul anului 2011 sau în anul 2012, majoritatea fiind contractate prin
proceduri iniţiate înainte de 2010.
Tot în 2011 a fost promovat un nou proiect pilot pentru construcţia de săli de sport, şi
anume realizarea de săli de sport şcolare cu o capacitate de maxim 100 de locuri în
acest an şi promovarea a 5 noi obiective de investiţii.

Au fost demarate procedurile legale în vederea contractării, proiectării şi ulterior a
execuţiei unei săli polivalente cu o capacitate de 16.000 de locuri în cadrul
Complexului “Lia Manoliu” din Bucureşti.
Printre localităţile în care au fost finalizate săli de sport în anul 2011 se numără Oneşti
(jud. Bacău), Bucureşti, Snagov (jud. Ilfov), Comarnic (jud. Prahova), Odobeşti (jud.
Vrancea), Pietroşiţa (jud. Dâmboviţa).
Câteva exemple de proiecte finalizate:
• Sala de sport de la Academia de Poliţie Al. I. Cuza este o sală de de sport
şcolară, cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi
150 de locuri pentru spectatori. Sala de sport va fi utilizată de cei aproximativ
2.000 de studenţi ai Academiei de Poliţie Al. I. Cuza. Lucrările de execuţie au
fost contractate în anul 2009, iar valoarea contractului a fost de 3.498.509 de
lei, cu TVA.
• În judeţul Dâmboviţa, în luna martie 2011, au fost finalizate lucrările de execuţie
pentru sala de sport din localitatea Pietroşiţa. Aceasta este o sală de educaţie
fizică şcolară. Valoarea investiţiei este de 936.604 de lei, cu TVA.
III.3. LUCRĂRI PUBLICE
1. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale conform Legii
nr.114/1996
Acest program are ca scop construirea de locuinţe cu chirie destinate unor categorii de
persoane cărora nivelul de resurse şi/sau de existenţă nu le permite accesul la o
locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivele de
investiţii sunt promovate de autorităţile publice locale şi finanţate de la bugetele locale
şi bugetul de stat. Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor
administrativ-teritoriale şi nu se vând.
În programul pe anul 2011 au fost cuprinse 24 de obiective, totalizând 1.022 de
locuinţe sociale, amplasate în 21 de localităţi din 18 judeţe ale ţării.
● Obiectivul stabilit pentru anul 2011: finalizarea unui număr de 368 de apartamente,
până la sfârşitul anului.
● Acţiuni derulate pe parcursul anului 2011:
- pentru obiectivele aflate în execuţie: urmărirea şi monitorizarea realizării
lucrărilor de construcţii montaj pentru realizarea unui ritm susţinut de execuţie,
corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat;
- pentru obiectivele aflate în faza de promovare: urmărirea promovării investiţiilor
de către consiliile locale, în vederea încheierii de către acestea a contractelor de
lucrări cu antreprenorii generali şi începerii execuţiei;
- urmărirea finalizării obiectivelor aflate în faza de finisaj;
- urmărirea punerii în funcţiune a obiectivelor de către consiliile locale, în
conformitate cu termenele din contractele de lucrări încheiate de acestea cu
antreprenorii generali şi a programul anual aprobat de minister;
- decontarea de la bugetul de stat, în completarea fondurilor alocate din bugetele
locale, a sumelor necesare finanţării execuţiei lucrărilor la obiectivele de
locuinţe sociale incluse în program – fondurile alocate de la bugetul de stat sunt
de 33.583.482 de lei.
2. Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform OUG nr.74/2007
Acest program vizează asigurarea fondului de locuinţe sociale pentru unităţile
administrativ-teritoriale care au primit cereri în acest sens de la chiriaşii evacuaţi din
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, respectiv pentru chiriaşii care urmează a fi
evacuaţi. Obiectivele de investiţii sunt promovate de autorităţile publice locale şi

finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale. Locuinţele aparţin domeniului public al
unităţilor administrativ-teritoriale şi nu se vând.
În programul pe anul 2011 sunt cuprinse 32 de obiective, totalizând 1.429 de locuinţe
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari, amplasate în 30 de localităţi din 19 judeţe. În
programul pentru 2011 nu au fost incluse obiective noi pentru finanţare.
● Obiective stabilite pentru anul 2011: finalizarea, până la sfârşitul anului, a unui
număr de 478 de apartamente.
● Acţiuni derulate pe parcursul anului 2011:
- pentru obiectivele de investiţii aflate în execuţie: monitorizarea şi urmărirea
realizării lucrărilor de construcţii-montaj pentru realizarea unui ritm susţinut de
execuţie, corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat;
- elaborarea, aprobarea şi derularea, pentru anul 2011, a programului de finanţare
a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi;
- urmărirea săptămânală a punerii în funcţiune a obiectivelor de către consiliile
locale, în conformitate cu termenele contractelor de lucrări încheiate de acestea
cu antreprenorii generali şi a programul anual aprobat de minister;
- decontarea de la bugetul de stat a sumelor alocate finanţării execuţiei lucrărilor
la obiectivele de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi incluse în
program, pe lângă fondurile alocate din bugetele locale – fondurile alocate de la
bugetul de stat sunt de 45.826.289 lei.
3. Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ
conform OUG nr.99/2006
● Obiective stabilite pentru anul 2011: acordarea primelor de stat pentru contractele
de economisire-creditare încheiate în anul 2010.
● Acţiuni derulate pe parcursul anului 2011: asigurarea fondurilor de la bugetul de stat
necesare asigurării plăţilor primelor de stat. Alocaţiile bugetare au fost de 40.000.000
de lei.
● Rezultate obţinute: decontarea întregii sume alocate programului, care acoperă doar
49% din necesarul solicitat de cele două bănci
4. Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la
blocurile de locuinţe conform OUG nr.18/2009
Din bugetul alocat programului, în valoare de 143.100.000 de lei, până la această dată,
s-au efectuat plăţi pentru 780 blocuri de locuinţe (34.181 de apartamente). Dintre
acestea, la 389 de blocuri de locuinţe (14.787 de apartamente) s-au finalizat plăţile.
5. Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu
garanţie guvernamentală conform OUG nr.69/2010
Ordonanţa a fost promovată 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.
Fiind program relativ nou, demarat la începutul anului 2011, s-au efectuat, până în
acest moment, plăţi pentru subvenţionarea dobânzii la 2 solicitanţi.
6. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri
reduse
Acest proiect este în derulare, în colaborare cu reprezentanţii Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare – PNUD, în cadrul Planului de acţiune al Programului de Ţară
2010-2012.
Documentul de proiect “Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and
Communities in Romania” a primit aprobarea Secretariatului Fondului Global de Mediu

(GEF) care a delegat ca Autoritate de implementare Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare – UNDP (România) şi ca partener, MDRT.
Bugetul proiectului este de 3 milioane USD (Grant GEF-UNDP), iar contribuţia financiară
a autorităţilor publice locale din România se aşteaptă să fie de aproximativ 10% din
valoarea lucrărilor de reabilitare.
Proiectul îşi propune creşterea performanţei energetice la 40 de clădiri sociale
(grădiniţe, creşe, dispensare, azile de bătrâni, case etc) din comunităţi cu venituri
reduse, folosind materiale locale, distincte pentru fiecare zonă, având ca ţintă
reducerea costurilor pentru consumul de combustibil.
7. Programul privind 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, aprobat prin HG nr.577/1997
Programul se derulează din anul 1997 şi reprezintă sprijinul acordat de statul român
pentru echiparea comunelor şi satelor, cu lucrări de infrastructură edilitară pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii la sate conform standardelor europene, fiind compus din 3
subprograme:
7.1 Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de
interes judeţean şi de interes local
● Obiective stabilite pentru anul 2011: finanţarea drumurilor de interes judeţean care
asigură legătura între comune, între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau,
după caz, obiective economico-turistice, între drumurile judeţene situate în intravilanul
localităţilor rurale, precum şi străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de
importanţa lor, precum şi finanţarea drumurilor de interes local.
● Alocare bugetară 2011: 471.721de mii de lei
● Rezultate 2011: au fost finanţate 968 de drumuri, din care: 812 de drumuri aflate în
diferite stadii de execuţie şi 156 de drumuri finalizate
7.2 Subprogramul privind alimentarea cu apă la sate, precum şi în unităţile
administrativ– teritoriale cu resurse turistice
● Scopul programului:
- asigurarea nevoilor stringente de apă 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;
- crearea condiţiilor de bază necesare unui trai decent şi revitalizarea unor zone
defavorizate;
- asigurarea surselor de alimentare cu apă a agenţilor economici implicaţi în
dezvoltarea localităţilor rurale.
● Alocare bugetară 2011: 234.736.825 de lei
● Obiective stabilite pentru anul 2011: realizarea de sisteme de alimentare cu apă în
943 de sate şi de sisteme de alimentare cu apă finanţate, aflate în diferite stadii de
execuţie în 445 de sate.
● Rezultate 2011: au fost finanţate lucrări în 445 de sate, din care 170 au fost
finalizate.
7.3. Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în
unităţile administrativ- teritoriale cu resurse turistice
● Obiective stabilite pentru anul 2011: realizarea de sisteme de canalizare şi epurare a
apelor uzate în 59 de sate şi de sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate
finanţate în 25 de sate.
● Alocare bugetară 2011: 13.529.091 de lei

● Rezultate 2011: obiective de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie în 25 de
sate, din care unul finalizate.
8. Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI)
Programul se derulează în baza OUG nr.105/2010 pentru aprobarea PNDI şi a HG nr.
251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor
prioritare din cadrul PNDI, aprobat prin OUG nr 105/2010, proiectele fiind realizate de
MDRT.
8.1 Proiectul prioritar “10.000 km drumuri judeţene şi de interes local”
● Obiectiv stabilit pentru anul 2011: modernizarea şi reabilitarea de drumuri judeţene şi
de interes local în fiecare judeţ din ţară.
● Stadiu 2011
Au fost depuse 3.523 de solicitări de drumuri judeţene şi de interes local si au fost
avizate 2.850, creditele de angajament prevăzute pentru contractare fiind de 3.299.000
de lei, pentru anul 2011.Au fost demarate procedurile de achiziţie publică de servicii de
proiectare şi execuţie.
Până în luna noiembrie 2011, MDRT a semnat 3 contracte de proiectare şi execuţie
lucrări pentru trei loturi, respectiv 7 judeţe, în valoare totală de 2.253.094.227,93 de
lei, inclusiv TVA, pentru un total de 1.711 km, din care 216 km de drumuri judetene şi
1.495 km drumuri de interes local, după cum urmează:
1. Pachetul pentru judeţele Arad şi Bihor – valoarea totală a contractului este de
653.779.837,68 de lei, inclusiv TVA. În luna noiembrie 2011, au demarat serviciile
de proiectare, în urma transmiterii de către MDRT a înştiinţării de începere a
lucrărilor de proiectare.
2. Pachetul pentru judeţele Prahova, Giurgiu şi Ilfov – valoarea totală a
contractului este de 969.050.544,95 de lei, inclusiv TVA. În luna noiembrie 2011,
au demarat serviciile de proiectare, în urma transmiterii de către MDRT a
înştiinţării de începere a lucrărilor de proiectare.
3. Pachetul pentru judeţele Buzău şi Vrancea - valoarea totală a contractului este
de 630.263.845,30 de lei, inclusiv TVA. În luna noiembrie 2011, au demarat
serviciile de proiectare, în urma transmiterii de către MDRT a înştiinţării de
începere a lucrărilor de proiectare.
8.2 Proiectul prioritar “Apă şi canal”
În cursul anului 2011, au fost avizate 2.070 de obiective. Până în prezent, au fost
demarate procedurile de achiziţie de servicii de proiectare şi execuţie pentru
obiectivele de investiţii din 6 judeţe: Arad, Botoşani, Tulcea, Constanţa, Bistriţa Năsăud
şi Ialomiţa.
8.3 Proiectul prioritar “Creşe şi grădiniţe”
Documentaţia tehnico-economică pentru proiectele-tip de creşe şi grădiniţe a fost
avizată. În perioada următoare vor fi demarate procedurile de achiziţie publică de
servicii de execuţie pentru aproximativ 700 de obiective.

III.4. LOCUINŢE - PROGRAME DERULATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
(ANL)
Principalele obiective ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe constau în promovarea şi
dezvoltarea, la nivel sectorial şi naţional, a unor programe privind construcţia de
locuinţe.
1. Programul locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Programul are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le
permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei. Aceste locuinţe se realizează pe
terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale, aceste autorităţi
urmând să asigure lucrările tehnico-edilitare, în condiţiile legii. Conform datelor
furnizate de către autorităţile publice locale, în baza de date a ANL au fost înregistrate
propuneri pentru circa 110.000 apartamente.
Fonduri alocate: 270,7 de milioane de lei (buget de stat şi credite externe, după
rectificare)
Rezultate 2011:
Nr. apartamente în execuţie la 01.01.2011/31.12.2011
5.210 / 4.154
Nr. unităţi locative recepţionate în 2011
1.785
2. Programul renaşterea satului românesc
Acest program are drept scop atragerea specialiştilor şi stabilitatea acestora în mediul
rural, în vederea creşterii calităţii serviciilor pentru populaţia din mediul rural.
Programul prevede construirea, de regulă, a unui număr de 10 case în aceeaşi comună, în
localitatea de reşedinţă a comunei, iar în cazul comunelor în care sunt înregistrate mai
multe cereri, se pot construi un număr de maxim 15 case, cu aprobarea MDRT.
Beneficiarii acestor locuinţe vor fi: personalul didactic, politiştii, medicii şi asistenţii
medicali. Repartizarea acestor locuinţe se va face de către consiliile locale, în proporţie
de minimum 50% către personalul didactic menţionat mai sus.
Imobilele, cu regim de înălţime parter sau parter+mansardă, vor avea suprafaţa construită
desfăşurată de maximum 100 mp pentru locuinţele cu două camere, respectiv de
maximum 120 mp pentru locuinţele cu 3 camere.
Până în prezent, au fost centralizate cereri formulate de reprezentanţii autorităţilor
publice locale din 1.916 de localităţi, pentru realizarea a circa 15.000 de locuinţe în
mediul rural, localităţile fiind distribuite la nivelul întregii ţări.
Fonduri alocate: 100 de mii de lei (după rectificare)
3. Programul locuinţe în proprietate cu credit ipotecar
● Obiective stabilite pentru anul 2011:
- continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie;
- pregătirea de proiecte noi, în vederea demarării contractării şi execuţiei acestora în
perioada 2011-2012;
- recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;
- recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie;
- discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării lucrărilor
tehnico–edilitare şi sistematizarea verticală.
● Ac iuni derulate pe parcursul anului 2011: continuarea şi finalizarea lucrărilor la
amplasamentele aflate în execuţie
- S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la amplasamentele
vechi, începute înainte de anul 2008, în vederea predării lor către beneficiari.
Problemele majore la aceste amplasamente au fost lipsa de cooperare a Consiliilor
locale respective, în vederea realizării la termen a lucrărilor tehnico – edilitare şi
sistematizare verticală, întârzieri mari în execuţia utilităţilor, datorate nealocării de
fonduri de către autorităţile locale şi insolvenţa constructorilor, din cauza crizei

financiare. Mulţi constructori nu au mai putut susţine execuţia lucrărilor. ANL, pentru a
continua lucrările, a fost nevoită să cesioneze lucrările către alţi constructori,
determinând astfel un ritm lent de execuţie a lucrărilor şi întârzierea predării
locuinţelor către beneficiari.
- Până la această dată, s-au finalizat toate amplasamentele începute înainte de 2008,
cu excepţia locuinţelor din cartierului Henri Coandă, Bucureşti. La începutul anului
2011, în acest cartier se aflau în diverse stadii de execuţie 1.163 de unităţi locative
(case şi apartamente), cu posibilităţi de finalizare în perioada 2011-2012, dar fără a fi
predate către beneficiari, din cauza neînceperii lucrărilor tehnico-edilitare şi a
sistematizării verticale.
- S-au continuat lucrările în amplasamentele din ţară, aflate în execuţie, în oraşele:
Oradea, Târgovişte, Câmpina, Ploieşti, Tulcea pentru un număr de 241 de unităţi
locative. În cursul anului 2011, au fost recepţionate un număr de 213 de unităţi locative.
Au rămas în curs de finalizare un număr de 28 unităţi locative în amplasamentele din
oraşele Câmpina şi Ploieşti.
- S-au parcurs toate etapele legale pentru efectuarea recepţiilor la expirarea perioadei
de garanţie (recepţie finală) la un număr de 266 de unităţi locative (Bacău, Ovidiu, Iaşi,
Piatra Neamţ, Bucureşti).

IV. PROGRAME FINANŢATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE ŞI EUROPENE
IV.1. DEZVOLTARE TERITORIALĂ ŞI URBANISM
Activitatea desfăşurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în domeniul
dezvoltării teritoriale decurge din angajamentele europene şi din prevederile
Programului de guvernare 2009-2013 şi include activităţi de planificare teritorială
strategică, coeziune teritorială şi dezvoltare teritorială regională şi naţională, cooperare
teritorială, amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire şi gestiune
imobiliar-edilitară.
1. Asigurarea cadrului strategic de dezvoltare teritorială la nivel naţional
În vederea realizării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României-2030 a fost elaborat
Proiectul „Dezvoltarea de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială
pentru perioada de programare post-2013”, în valoare de 6.801.226 de lei, finanţat prin
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Proiectul a fost aprobat şi urmează a fi
implementat în 2012. Totodată, pentru fundamentarea Strategiei au fost organizate o
serie de evenimente şi consultări ale mediului profesional.
Pentru realizarea cadrului strategic de dezvoltare teritorială transfrontalieră a fost
elaborat şi aprobat Proiectul „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă
pentru aria transfrontalieră România-Bulgaria”, în valoare de 30.000.000 de lei,
finanţat prin Programul Operaţional Comun România–Bulgaria 2007–2013. De asemenea,
în decursul anului 2011 s-a continuat implementarea Proiectelor „DATOURWAY–Strategie
transnaţională pentru dezvoltare teritorială durabilă a regiunii Dunării, cu accent pe
turism” şi „TICAD – Dezvoltarea durabilă a Bazinului Tisa”, finanţate prin Programul de
Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei şi care vor fi finalizate în semestrul I al
anului 2012.
2. Reformarea cadrului legislativ în domeniu
Principala activitate a fost promovarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 7/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul. Astfel, s-au redus drastic posibilităţile de modificare a documentaţiilor de
urbanism aprobate, prin transformarea planului urbanistic zonal în instrument de
acţiune al autorităţilor publice, cu excepţia situaţiilor de extindere a intravilanului
pentru suprafeţe mari, excepţie necesară mai ales pentru localităţile mici, pentru a
putea permite investiţiile în contextul lipsei de resurse financiare aflate la dispoziţia
autorităţilor locale.
Propuneri de acte normative iniţiate şi aflate in diverse stadii de elaborare:
● Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
(proiect aflat în faza de aprobare la plenul Camerei Deputaţilor în calitate de cameră
decizională)
Având în vedere ca, nu de puţine ori, în special în cadrul municipiilor şi al oraşelor, sau
în comunele aflate în vecinătatea marilor oraşe, se observă o ocupare excesivă şi
haotică a spaţiului public cu mijloace publicitare care, prin natura, conţinutul sau
modalitatea de amplasare şi expresie, au un efect negativ asupra calităţii mediului de
viaţă al locuitorilor, legea vizează stabilirea unui cadru normativ coerent, care să
acopere şi aspectele de calitate şi siguranţă a mediului construit şi natural, coerenţă
arhitecturală, protecţie a peisajelor, monumentelor istorice şi zonelor protejate.
● Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari şi administrarea condominiilor
MDRT a organizat o serie de întâlniri cu experţii Ministerului Administraţiei şi Internelor
în vederea promovării, în co-iniţiativă, a unui proiect de lege pentru imbunătăţirea
cadrului legislativ existent privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de

proprietari. Proiectul MDRT se bazează pe consultarea celor mai relevante organizaţii
non-guvernamentale cu activitate în domeniul asociaţiilor de proprietari
În prezent, proiectul se află în procedura de avizare internă în cadrul MDRT şi se are în
vedere armonizarea propunerilor celor două instituţii şi a noilor prevederi din Codul Civil
privind coproprietatea forţată şi asociaţiile de proprietari.
3. Asigurarea reprezentării României la nivel european în domeniul coeziunii
teritoriale, planificării teritoriale şi al dezvoltării urbane
4. Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi
coeziunii teritoriale
Numărul instituţiilor româneşti participante la proiecte de cercetare finanţate din
Programul ESPON a crescut la 13 în cursul anului 2011, fiind selectate alte 4 proiecte la
care participă beneficiari din România. Printre aceste proiecte se numără şi Proiectul
"Poli de creştere în Europa de Sud-Est – GROSEE”, coordonat de MDRT. Proiectul
analizează rolul celor trei capitale (Bucureşti – Sofia - Atena) în reţeaua policentrică
europeană şi va furniza informaţii pentru orientarea pe termen lung a dezvoltării
capitalei şi a zonei metropolitane.
5. Programul URBACT (PND URBACT)
MDRT 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 II (AM URBACT II) în anul 2009. Astfel, este facilitat accesul
potenţialilor beneficiari din România la informaţiile relevante privind oportunităţile
oferite prin programul URBACT şi este asigurată o informare constantă, cu privire la cele
mai recente evoluţii în domeniul urbanismului şi al dezvoltării urbane din România. Ca
urmare a realizării acestor activităţi, MDRT a primit din partea AM URBACT II, pe durata
celor 2 ani de contract, suma de 18.250 de euro.
6. Finanţarea instrumentelor moderne şi funcţionale de management al teritoriului
Programul privind elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
MDRT sprijină autorităţile publice locale cu fonduri de la bugetul de stat pentru
elaborarea şi reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale
de Urbanism. Pentru anul 2011 au fost finanţate 255 de unităţi administrativ-teritoriale
(din care 19 au finalizat planurile), pentru care au fost alocaţi 8.200 de mii de lei.
Programul privind elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări
de teren
Programul urmăreşte să sprijine administraţia publică judeţeană şi locală în vederea
prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale, prin cofinanţarea elaborării hărţilor
de risc pentru cutremure şi alunecări de teren. Pentru anul 2011 au fost finanţate
lucrări în valoare 550,933 de mii de lei.
Programul privind sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-ediliar şi
băncilor de date urbane
Programul este dedicat asigurării unei baze informaţionale specifice, ca suport în
procesul de decizie pentru formularea politicilor locale privind dezvoltarea durabilă a
teritoriului. În anul 2011, au fost realizate lucrări în 71 de unităţi administrativteritoriale, în valoare de 10.050 de mii de lei. În 7 localităţi din cele 71, lucrările au fost
finalizate.
Programul privind elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista
patrimoniului mondial – UNESCO
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, Sarmizegetusa Regia, Saschiz,
biserica Mănăstirii Humor, Arbore, Prejmer şi Dîrjiu).
7. Exercitarea funcţiei de avizare
În baza prevederilor legale în vigoare, au fost depuse la MDRT 149 documentaţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului, în vederea avizării. Unele dintre aceste
documentaţii au fost dezbătute şi în cadrul Comisiei naţionale de dezvoltare teritorială,
primind din partea acesteia rezoluţii de avizare, avizare cu condiţii sau returnare
documentaţie în vederea completării, după caz. Până în acest moment au fost emise
108 de avize.
8. Diseminarea conceptelor europene referitoare la dezvoltarea urbană durabilă şi
integrată
Referenţialul pentru oraşe europene durabile
Referenţialul pentru oraşe europene durabile este o iniţiativă a miniştrilor europeni
responsabili cu dezvoltarea urbană prin care se intenţionează crearea unui instrument
operaţional cadru pentru oraşele care vor să se angajeze în atingerea obiectelor de
dezvoltare durabilă. Referenţialul va oferi un set de instrumente de evaluare a
strategiei, planurilor sau proiectelor de dezvoltare locală, un set de indicatori cheie, 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.
În perioada aprilie-septembrie 2011, a avut loc etapa de testare a prototipului
„referenţialului pentru oraşe europene durabile”. La această etapă au participat, alături
de 66 de oraşe europene, 4 oraşe din ţara noastră (Deva, Brăila, Zalău şi Craiova).
Versiunea finală a referenţialului va fi disponibilă în luna martie 2012.
Programul EUKN – Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism - asigurarea
atribuţiilor de Punct Central Naţional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
participă, alături de alte 15 ministere responsabile cu urbanismul din state membre ale
Uniunii Europene, la programul european Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism
– European Urban Knowledge Network (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 2011 au continuat
activităţile pregătitoare privind continuarea, începând cu 2012, a Reţelei Europene de
Cunoştinţe în Urbanism sub forma unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială
(GECT), care va reprezenta prima structură de acest tip creat la nivel european la care
participă guverne naţionale.
IV.2. TURISM
Statistica la nivel mondial, pentru primele 8 luni ale acestui an, arată că numărul
sosirilor turiştilor străini este mai mare decât cel din perioada similară din anul 2010,
ceea ce demonstrează, fără echivoc, ieşirea din criză a turismului. Conform previziunilor
experţilor OMT, în 2011 se aşteaptă în continuare creşteri de 5,0 % ale sosirilor de
turişti străini, faţă de 2010.
De asemenea, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, numărul de turişti
înregistraţi în unităţile de cazare din România, în primele 10 luni ale acestui an, a
cunoscut o creştere cu 15,9 % faţă de aceeaşi perioadă din 2010, în vreme ce numărul de
înnoptări ale turiştilor a crescut cu 12,2 % faţă de 2010.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în colaborare cu partenerii din
reţea, a elaborat şi a demarat programe, planuri de acţiune şi activităţi specifice în
domeniul turismului, ca şi în alte domenii de importanţă strategică, urmărind ca toate
aceste acţiuni conjugate să contribuie la dezvoltarea turismului românesc.

IV.2.1 - Destinaţii şi produse turistice
1. Subprograme naţionale de investiţii în turism
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului derulează, din 2009, un program de
susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor
proprii ale acestora pentru realizarea unor investiţii în infrastructura de turism.
Scopul investiţiilor este dezvoltarea principalelor forme de turism din România care,
prin creşterea circulaţiei turistice internaţionale şi interne, pot determina atingerea
obiectivului strategic al guvernului şi anume dublarea încasărilor din turism în următorul
interval de timp.
Realizarea investiţiilor se referă la:
- modernizarea la standarde internaţionale a facilitaţilor utilizate în turismul balnear
şi montan, dar şi în agrement;
- îmbunătăţirea promovării diferitelor regiuni turistice/produse turistice prin
dezvoltarea reţelei de centre/oficii de informare turistică;
- creşterea gradului de securitate a turiştilor, în mod special în zona montană;
- asigurarea infrastructurii generale de acces la obiectivele si facilităţile turistice de
interes.
Pornind de la evaluarea potenţialului natural şi antropic al României, au fost stabilite şi
derulate următoarele subprograme naţionale prioritare:
• Subprogram Schi în România
- 12 proiecte de infrastructură schi pentru care s-a alocat suma totală de 163.773.000
lei în judeţele Bihor, Braşov, Covasna, Hunedoara, Maramureş, Prahova, Suceava,
Vâlcea;
- 22 de pârtii de schi, dintre care: 14 pârtii de schi reamenajate şi 8 pârtii de schi noi ;
- 19 instalaţii de producere zăpadă artificială;
- o instalaţie noctură;
- 8 instalaţii de transport pe cablu;
- o trambulină k90;
- o pârtie de sanie.
• Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă
- 12 proiecte de infrastructură montană, pentru care s-a alocat suma totală de
11.942.000 de lei în judeţele Alba, Braşov, Buzău, Caraş Severin, Cluj, Dâmboviţa,
Mehedinţi;
- 9 baze de salvamont;
- 4 refugii montane;
- 14 trasee turistice reabilitate;
- un camping;
- o peşteră amenajată.
Proiecte finalizate în 2011: 3 proiecte
- Consiliul Local Gârda de Sus - amenajare peşteră;
- Consiliul Judeţean Braşov - 3 trasee turistice reabilitate, 4 refugii montane, 5 baze
de salvamont;
- Consiliul Judeţean Caraş Severin - o cabană de salvamont şi un centru de informare
turistică.
• Subprogram Dezvoltarea echilibrată şi integrată a staţiunilor turistice balneare
- 4 proiecte de infrastructură balneară, pentru care s-a alocat suma totală de
27.742.000 de lei, în judeţele Harghita, Mureş, Sibiu, Vâlcea;
- un complex balnear;
- dotări pentru 1 complex balnear;
- 8 băi tradiţionale;
- un muzeu balnear;
- 6 lacuri sărate amenajate;

- 2 lacuri dulci amenajate.
Proiecte finalizate în 2011: 5 proiecte
- Consiliul Judeţean Harghita – 6 reabilitări băi tradiţionale;
- Consiliul Local Tuşnad – un complex balnear;
- Consiliul Local Praid – dotări complex balnear;
- Consiliul Local Ocna Sibiului – 6 lacuri sărate amenajate, un traseu de cură;
- Consiliul Local Govora – un muzeu balnear.
• Subprogram Dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta
Dunării şi a staţiunilor de pe litoralul Mării Negre
- 5 proiecte de infrastructură litoral şi deltă, pentru care s-a alocat suma totală de
28.451.000 de lei în judeţele Constanţa şi Tulcea.
Proiecte finalizate în 2011: 2 proiecte
- Consiliul Judeţean Tulcea – 1 port turistic ;
- Consiliul Local Mangalia – modernizare port turistic.
• Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice culturale
- 2 proiecte de infrastructură culturală, în valoare totală de 1.873.000 de lei, în
judeţele mehedinţi şi mureş.
• Subprogram Dezvoltarea infrastructurii turistice în mediul urban
- 2 proiecte de infrastructură agrement pentru care s-a alocat suma totală de
11.400.000 de lei, în judeţele Neamţ şi Tulcea.
2. Semnalizarea principalelor obiective turistice antropice
Această activitate este necesară pentru dezvoltarea unui sistem informaţional privind
rutele culturale, rutele montane şi alte rute pedestre, trasee cicloturistice şi
monumente istorice importante, din punct de vedere al circulaţiei turistice.
În primele 11 luni ale anului 2011, au fost instalate indicatoare de orientare şi informare
pentru monumentele istorice stabilite în următoarele judeţe: Alba, Arad, Brăila, Cluj,
Constanţa, Galaţi, Mehedinţi, Tulcea.
3. Rute pedestre pe teritoriul României
Această acţiune a fost realizată în colaborare cu Asociaţia Europeană a Rutelor Pedestre
(E.R.A.), Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor (membră cu drepturi depline
E.R.A.), Societatea Carpatină Ardeleană, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva,
Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România - Salvamont, în vederea stabilirii
rutelor europene pedestre E3 şi E8 pe teritoriul ţării şi recunoaşterii acestora la nivel
european.
4. Realizarea de emisiuni TV în coproducţie, pentru promovarea destinaţiilor
turistice
În anul 2011, ministerul a realizat, în coproducţie cu TVR, trei emisiuni de turism cu
impact în creşterea circulaţiei turistice din România, în următoarele locaţii: Nucet,
Bucovina, Rezervaţia Biosfera Delta Dunării.
Proiectul se derulează în baza cooperării dintre Guvernul României şi Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul Programului de Ţară 2010–2012.
Principalul rezultat al acestui proiect va fi crearea unui Plan strategic de dezvoltare
integrat pentru fiecare din cele trei localităţi selectate.
5. Studii de cercetare-dezvoltare
Au fost demarate, fiind în diverse stadii, următoarele proiecte:
- Amenajarea circuitului cicloturistic al Dunării (pe sectorul Calafat – Sulina),
- Amenajarea reţelei naţionale de campinguri şi a proiectelor de module tipizate,
- Valorificarea prin turism a reţelei de fortificaţii din arealul periurban al municipiului
Bucureşti,
- Amenajarea reţelei de platforme de campare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării,

- Dezvoltare pentru amenajarea turistică a zonei tampon aferente Rezervaţiei
ştiinţifice “Pădurea Letea” din cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,
- Evaluarea infrastructurii generale şi specifice a unităţilor administrativ-teritoriale
incluse în ruta de cicloturism Cortina de Fier care traversează România
6. Studiu de consultanţă privind evaluarea infrastructurii generale şi specifice a
staţiunilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina, în vederea modernizării
şi reabilitării infrastructurii generale şi turistice, ca suport al activităţilor de
turism
7. Rute culturale
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin direcţiile de specialitate, colaborează
cu Institutul European de Rute Culturale (IERC) şi cu Centrul regional al acestuia de la
Sibiu, pentru realizarea de rute culturale, care pot fi conectate la rutele internaţionale,
şi pentru certificarea lor ca rute culturale europene.
8. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Principalul obiectiv al ministerului , în calitate de coordonator împreună cu Bulgaria pe
sectorul turistic, este includerea în Planul de acţiuni al Strategiei a cât mai multor
proiecte prioritare în infrastructura de turism.
9. Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei
În cadrul acestui program, MDRT participă ca partener asociat strategic la Proiectul
Sagittarius, propus de un consorţiu internaţional, coordonat de Universitatea Mării Egee
- Unitatea de Cercetare din Atena (Grecia) şi format din organizaţii din Bulgaria,
Croaţia, Grecia, Italia, Republica Moldova, România, Slovenia şi Ungaria. Din România,
mai participă Institutul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare în Turism şi Institutul
Naţional de Cercetări Economice.
Obiectivul principal al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului din domeniul
valorificării patrimoniului local prin: oferirea de strategii şi instrumente pentru
creşterea coeziunii la nivel local, conservarea şi valorificarea patrimoniului şi realizarea
de schimburi de experienţă.
10. Centrul Dunărean de Competenţe
Centrul Dunărean de Competenţe a fost înfiinţat la iniţiativa Ministerului Federal pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (BMZ) din Germania, fiind administrat prin
Societatea Germană pentru Cooperare Internaţională (GIZ). Centrul funcţionează ca o
asociaţie non-profit, cu activităţi în domeniul turismului şi economiei, în zona Dunării de
Mijloc şi Inferioare care cuprinde 6 state: Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Ucraina şi
Moldova. Scopul Centrului constă în integrarea intereselor, proiectelor şi activităţilor în
domeniul turismului între statele din zona Dunării Mijlocii şi Inferioare şi participarea la
derularea de proiecte de cooperare transnaţională pe termen lung în domeniul
turismului, în zona dunăreană inclusă în proiect. În cursul acestui an a fost semnat, de
către MDRT şi Societatea Germană pentru Cooperare Internaţională, Acordul de
implementare a Programului regional pentru înfiinţarea unui Centru de competenţă
dunărean, în vederea consolidării regiunii Dunărea Inferioară şi de Mijloc, în cele 6
state.
11. Implementarea Strategiei turism - sănătate (2010 – 2011)
MDRT a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Casa Naţională de Asigurări de Sănatate şi Colegiul
Medicilor, în vederea dezvoltării şi promovării turismului medical şi poziţionarea
României în rândul ţărilor care oferă astfel de servicii. Acţiunile implementate în comun
cu Ministerul Sănătăţii în anul 2011 au fost:

- testarea capacităţii terapeutice a factorilor naturali din staţiunile balneare;
- elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind acordarea statutului de
staţiune balneoclimaterică pentru unele localităţi care dispun de factori naturali de
cură.
Prin acest proiect au fost declarate, în primă fază, următoarele staţiuni ca fiind staţiuni
balneoclimaterice: Băile Felix, oraşul Băile Herculane, oraşul Techirghiol, oraşul
Covasna, comuna Amara, oraşul Sovata, oraşul Ocna Sibiului, oraşul Băile Govora, oraşul
Băile Olăneşti, arealul Călimăneşti – Căciulata.
12. Implementarea Strategiei de ecoturism
Pe baza consultărilor avute cu factorii de decizie din domeniu şi a analizei SWOT
realizate, s-a ajuns la concluzia potrivit căreia ecoturismul trebuie să promoveze
principiile dezvoltării durabile, care să permită localnicilor şi furnizorilor de servicii de
ecoturism să menţină standarde ridicate de viaţă.
În prezent, s-a constituit un grup de lucru interministerial pentru dezvoltarea
ecoturismului, format din reprezentanţi ai MDRT, Ministerului Mediului şi Pădurilor,
Asociaţiei de Ecoturism din România, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Turism, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi din alţi membri. Grupul de
lucru a realizat criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice din România. În
2012 va fi demarată procedura de certificare a destinaţiilor ecoturistice.
13. Formare profesională
MDRT avizează programe de formare profesională care fac obiectul pregătirii
personalului în meseriile reglementate din sectorul turism, hoteluri, restaurante. În
acest an au fost aprobate 84 de programe de formare profesională pentru următoarele
meserii: cameristă, administrator de pensiune turistică, recepţioner, director de hotel,
manager în activitatea de turism, agent de turism, ghid de turism, director de agenţie,
bucătar specialist, somelier, barman preparator, director de restaurant.
IV.2.2 - Marketing şi promovare turistică
1. Acţiuni de promovare a României ca destinaţie turistică, finanţate din fonduri
europene
În anul 2011, MDRT a derulat 7 proiecte ce au avut ca obiectiv general promovarea
imaginii turistice a României în ţară şi străinătate, finanţate prin Programul Operaţional
Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 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”.
Valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile atrase prin aceste proiecte este
de 84.257.859,38 de lei.
În cadrul acestor proiecte, principalele acţiuni de promovare a produselor şi destinaţiilor
naţionale de turism au fost:
● Campania de promovare internaţională pe CNN, Eurosport şi Euronews
Campania se derulează în perioada mai 2011–mai 2012. Difuzarea spoturilor se
realizează de 6 ori/zi la CNN si de câte 5 ori/zi la Euronews şi Eurosport. Contractul a
inclus şi realizarea de către CNN a 3 spoturi TV de promovare, difuzate în cadrul acestei
campanii.
● Campania de promovare internă
O primă componentă a acestei campanii a constat în realizarea (creaţie şi producţie) a 6
spoturi TV şi 12 spoturi radio pentru principalele produse turistice: circuite culturale,
turism în natură, turism rural, turism activ şi de aventură, city breaks, turism balnear şi
de tip wellness.

A doua componentă a avut în vedere difuzarea acestor spoturi pe postul de televiziune
PRO TV şi pe posturile de radio Europa FM şi România Actualităţi, în perioada apriliedecembrie 2011. În total, se vor realiza aproximativ 6.000 de difuzări ale spoturilor
audio şi 1.000 de difuzări ale spoturilor video.
● Promovarea în cadrul unor evenimente sportive
Gala de Box „Campion pentru România”, Bucureşti, 9 iulie 2011 - elementele de
identitate vizuală a brand-ului turistic al României au fost amplasate pe roll-up-uri
(bannere verticale), spider-uri (bannere de dimensiuni mari) şi pe echipamentul
boxerilor români care au participat la Gală.
Gala de Box de la Montreal, Canada, martie 2011 - s-au realizat servicii de promovare
cu rol în lansarea brandului turistic al României, în cadrul campionatului WBC la
categoria super-mijlocie, ce s-a desfăşurat la arena sportivă Bell Centre din Montreal.
FIA Formula 2 World Championship, sezonul competiţional 2011 - elementele de
identitate vizuală a brandului turistic al României au fost inscripţionate pe maşina şi
echipamentul pilotului român Mihai Marinescu.
● Participarea la târguri de turism
În anul 2011, MDRT a organizat standul României la 4 târguri interne şi peste 20 de
târguri internaţionale de turism. La acestea se adaugă evenimentele de lansare a
cataloagelor ITS (Munchen, Germania) şi Neckerman (Frankfurt, Karlsruhe şi Hamburg,
Germania), cataloage în care sunt prezentate destinaţii româneşti.
● Realizarea de broşuri pe următoarele tipuri de turism: natură, cultură, oraşe, ghid
balneologic
Au fost editate aproximativ 270.000 exemplare în limba română şi în 5 limbi de
circulaţie internaţională.
● Realizarea Planului de marketing strategic şi operaţional, Bucureşti 2011-2015
Planul strategic defineşte strategiile generale de marketing pentru perioada 2011-2015:
strategia de poziţionare, portofoliul de produse, publicul-ţintă, pieţe geografice,
distribuţia, comunicarea. Planurile operaţionale specifică modul de implementare a
programelor şi detaliază structura acestora. MDRT va beneficia de asistenţă pentru
implementarea Planului de marketing până în aprilie 2012.
● Creaţia de spoturi, fotografii, layout-uri care urmează să fie utilizate în campaniile
viitoare
● Realizarea procedurii-cadru pentru organizarea evenimentelor de promovare pe
pieţele ţintă, pentru următorii 3 ani
● Achiziţionarea serviciilor de management de proiect pe o durată de 3 ani, pentru
furnizarea de consultanţă în promovarea brandului de turism al României
● Realizarea standului unic al României pentru participarea la târgurile interne şi
internaţionale timp de 3 ani
Scopul procedurii iniţiate este realizarea unui contract în baza căruia prestatorul să
amenajeze un stand modular, cu un aspect unic, uşor de recunoscut, particularizat
pentru fiecare tip de eveniment în parte.
● Promovarea prin intermediul companiei aeriene Tarom, prim afişarea elementelor
vizuale ale brandului naţional de turism pe fotoliile aeronavelor acestei companii, pe o
perioadă de trei ani (2011-2014).
2. Acţiuni de promovare finanţate din bugetul de stat, prin Programul anual de
marketing şi dezvoltare turistică aprobat prin HG nr.14/2011
● Inserţii în cataloagele turoperatorilor din Germania: ITS, TUI, Messerschmidt,
Dertour, FTI, Neckerman, Berge und Meer, ITS Stadtereisen (suma totală alocată
330.000 de euro),
● Caiet de sarcini pentru realizarea portalului de promovare turistică a României, a
bazei de date naţionale şi a strategiei de promovare turistică pe internet (suma totală
alocată 9.000 de euro),
● Eveniment de lansare a Ghidului staţiunilor balneare, Moscova, 24 noiembrie
2011(suma totală alocată 34.000 de euro),

● Achiziţionarea de albume turistice “România” (valoare estimată 15.000 de euro),
● Congresul de Turism Rural de la Alba Iulia (suma totală alocată 8.000 de euro),
● Vizite de documentare pentru jurnalişti şi creatori de opinie: 2 jurnaliste din SUA, 5
reprezentanţi ai mass-media din Austria, 7 vizite ai unor reprezentanţi ai mass-media
din Italia, 7 jurnalişti şi un reprezentant al companiei Malev din Polonia, 17 agenţi de
turism Dertour din Germania, 2 jurnalişti din Franţa,
● Organizarea de acţiuni de promovare pe perioada Festivalului Peninsula, Târgu-Mureş,
25-28 august 2011 (suma totală alocată 95.000 de euro),
● Acţiuni de promovare în cadrul Galei de Box de la Québec, Canada, 5 noiembrie 2011,
(suma totală alocată 61.000 de euro),
● Participarea cu un stand standard la: Târgul Business Day de la Braşov (27-29
septembrie 2011), Târgul de Turism “Touristica” de la Cluj Napoca (11-13 noiembrie
2011), Bursa Litoral – Delta Dunării, (Eforie Nord, 8 septembrie 2011), Bursa şi Forumul
de Turism Balnear (Băile Herculane, 21-24 septembrie 2011),
● Participarea, prin reprezentanţii de la Birourile de promovare şi informare turistică,
la diverse acţiuni de promovare, printre care: Reuniunea Consulilor onorifici de la
Washington, Bursa anuală a mass-media de laToronto, Canada, şi Ziua României
sărbătorită la New York,
● Achiziţionare de servicii de creaţie pentru branduirea aeroportului Henry Coandă
(suma totală alocată 15.000 de euro),
● Realizarea unei campanii de promovare constând în publicitate outdoor
Această campanie s-a realizat prin intermediul pilotului de FIA Formula 2 World
Championship Mihai Marinescu, în cadrul cursei de la Abu Dhabi din 10-13 noiembrie
2011, cu ocazia Finalei GP2 Series. Suma totală alocată a fost de 60.000 de euro.
● Publicitate pe autobuze RATB
Din acest an, în urma unui parteneriat MDRT-RATB, a intrat în circulaţie linia de
autobuze turistice a municipiului Bucureşti. Autobuzele sunt colantate cu elementele de
identitate ale brandului turistic de ţară. Valoarea contractului pentru 12 luni a fost de
850.000 de lei, fără TVA.
● Organizarea în România a Congresului Mondial al Federaţiei Internaţionale a
Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET) 17-25 septembrie 2011, la care au
participat 191 de jurnalişti străini şi români (suma totală alocată 200.000 de euro).
3. Acţiuni organizate fără cheltuieli de la bugetul MDRT
● Columbia Festival (SUA), Ziua Marinei din Norfolk (SUA), Festivalul Lalelelor din
Ottawa (Canada), EU Open House – Ziua Europei din Washington (SUA),
● Eveniment „România Mon Amour” la Cagliari, Italia, 6-10 iulie 2011, dedicat culturii,
artei şi tradiţiilor româneşti, organizat cu sprijinul Ambasadei României în Italia şi al
Primăriei oraşului Cagliari,
● Bursa Mediteraneană de Turism Arheologic Paestrum, Italia, 17-20 noiembrie 2011,
Salonul de turism cu rulota, Parma, Italia, 10-18 septembrie 2011, Salonul internaţional
de echitaţie şi turism ecvestru, Roma, Italia, 7-11 aprilie 2011,
● Reportaj de 52 de minute despre Transilvania prezentat la TV TeleMadrid pe data de
1 noiembrie 2011, în cadrul programului „Espanoles en el Mundo”.
Rezultate
Acţiunile de promovare realizate de MDRT au contribuit la creşterea principalilor
indicatori ce caracterizează circulaţia turistică în România. Creşterile au fost constante
pe parcursul anului 2011, conform datelor raportate de Institutul Naţional de Statistică.
Ultimele rapoarte indică următoarele creşteri aferente primelor 10 luni ale anului
2011, comparativ cu perioada similară a anului trecut:
● creşterea cu 15,9% a numărului de turişti înregistraţi în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică. În valoare absolută, cifra se ridică la 6.024.300
de turişti, din care 78,1%, adică 4.707.400, au fost turişti români şi 21,9%, adică
1.316.900,turişti străini;

● creşterea cu 12,2% a numărului de înnoptări înregistrate în unităţile de cazare
turistică, de la 13.897.600 la 15.593.300;
● creşterea cu 16,9% la capitolul cerere turistică a rezidenţilor din România;
● creşterea cu 12,4% a numărului de turişti străini sosiţi în unităţile de cazare din
România.
O creştere semnificativă s-a înregistrat în luna septembrie 2011, când sosirile în
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o creştere cu 18,7 %,
comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent;
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a crescut, în
perioada de referinţă, cu 1,1%.
IV.2.3 - Control, verificare şi monitorizare turistică
Date sintetice ale acţiunilor de control: 1 ianuarie -20 noiembrie 2011
În baza ordinelor de deplasare şi a tematicii de control aprobate de conducerea
instituţiei în 2011, echipele de specialişti au întreprins controlul activităţilor şi
serviciilor din turism şi din industria de agrement în 42 de judeţe.
Unităţi verificate
Acţiuni de
control şi sesizări
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Principalele deficienţe constatate au fost următoarele:
- funcţionarea structurilor de primire turistice fără deţinerea certificatului de
clasificare sau cu certificatul de clasificare expirat,
- nerespectarea criteriilor obligatorii avute în vedere la clasificare şi licenţiere,
- neîntocmirea fişelor de anunţare a sosirii/plecării turiştilor sau a cărţilor de
imobil după caz,
- funcţionarea unor operatori economici pe sectoare de plajă fără deţinerea
autorizaţiei turistice de plajă,
- funcţionarea unor agenţii de turism fără deţinerea poliţei de asigurare sau cu
poliţa de asigurare expirată;,
- funcţionarea unor agenţii de turism în condiţii igienico-sanitare improprii,
- nerespectarea contractului-cadru încheiat cu turiştii,
- informarea incorectă sau incompletă a turiştilor,
- funcţionarea şi desfăşurarea de activităţi specifice agenţiilor de turism în alte
spaţii decât cele licenţiate,
- neafişarea licenţei şi a brevetului de turism, precum şi a numerelor de telefon
utile turiştilor.
1. Sezonul turistic estival
Reprezentanţii direcţiei de control au participat la acţiunea de pregătire a deschiderii
sezonului estival 2011 şi de verificare a structurilor turistice de primire cu funcţiuni de
cazare, alimentaţie publică şi agenţii de turism, plaje, staţiuni turistice.
2. Activitatea Salvamar
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S-a verificat respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă şi a Hotărârii
Guvernului nr.1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
serviciilor publice de salvare acvatică salvamar şi a posturilor de prim-ajutor pe plajă şi
a fost evaluat nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice al persoanelor care intră în
componenţa echipelor Salvamar de pe litoralul românesc, împreună cu reprezentanţii
Administraţiei Publice Locale, Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa şi conducătorii
formaţiilor Salvamar.
Au fost elaborate, de asemenea, o serie de propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
de prim-ajutor şi a celei desfăşurate de echipele Salvamar.
3. Turismul balnear
În primele luni ale anului 2011, activitatea de control a direcţiei a fost concentrată
asupra structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică care
deţin baze de tratament în staţiunile turistice balneo. Verificările au fost efectuate în
18 judeţe, iar majoritatea unităţilor controlate au participat la licitaţia organizată de
Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) pentru achiziţionarea biletelor de tratament.
4. Comandamentul de iarnă 2010-2011
În perioada 20 decembrie 2010 - 20 ianuarie 2011, MDRT a activat Comandamentul de
iarnă privind verificarea legalităţii funcţionării structurilor de primire turistice, pârtiilor
de schi, agenţiilor de turism, care a avut loc în toate judeţele ţării cu relief montan, cu
sprijinul autorităţilor publice locale şi a serviciului public Salvamont.
În perioada sezonului de iarnă 2010 – 2011, echipele din cadrul MDRT au efectuat 71 de
acţiuni de control pe pârtiile de schi. În urma controlului efectuat pe pârtiile de schi sau stabilit termene precise pentru remedierea deficienţelor constatate, unele fiind
remediate în timpul controlului, iar pentru altele acordându-se un termen maxim de 48
de ore.
5. Turismul la negru
În vederea combaterii turismului la negru şi pentru că din verificările făcute reiese lipsa
de informare cu privire la necesitatea clasificării şi la avantajele şi facilităţile oferite de
obţinerea certificatului de clasificare, au fost achiziţionate 35.000 de pliante, care au
fost distribuite primăriilor şi secţiilor de poliţie pe a căror rază teritorial-administrativă
se află staţiuni turistice.
Tot în acest scop, a fost demarată realizarea unui sistem informatic naţional pentru
evidenţa numărului de turişti din unităţile de cazare din România.
6. Alte aspecte
În cadrul direcţiei de control funcţionează linia verde cu apelare gratuită şi permanentă
0 800 868 282, pusă la dispoziţia turiştilor pentru transmiterea sesizărilor. Pentru
promovarea acesteia, cu ocazia verificărilor effectuate, au fost distribuite gratuit
autocolante structurilor de primire turistică din întreaga ţară.
IV.2.4 - Autorizare turistică
Activitatea de autorizare în domeniul turismului desfăşurată în anul 2011 a constat în
principal în eliberarea următoarelor documente:
- 4.642 de certificate de clasificare pentru structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare,
- 2.138 de certificate de clasificare pentru structuri de primire turistică cu
funcţiuni de alimentaţie publică,
- 1.232 de licenţe de turism,
- 2.360 de brevete de turism,
- 190 de atestate de ghid de turism,
- 665 de avize de specialitate privind construcţii din domeniul turismului şi planuri
de urbanism din staţiuni turistice,
- 34 de autorizaţii turistice pentru utilizarea plajelor turistice,
- 45 de certificate de omologare trasee turistice,

-

27 de certificate de omologare pârtii de schi.

IV.2.5 - Privatizare şi post-privatizare
MDRT derulează activitatea de finalizare a procesului de privatizare a societăţilor
comerciale de turism la care statul este acţionar şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
statului până la finalizarea procesului de privatizare. La începutul anului 2011,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţinea acţiuni, în numele statului, la 17
societăţi comerciale de turism.
În cursul anului 2011 s-a aprobat vânzarea prin:
- licitaţie publică cu strigare a unui număr de 14 active şi suprafeţe de teren din
patrimoniul S.C. Mamaia S.A., S.C. Litoral S.A., S.C. Neptun–Olimp S.A., S.C.
Carmen Silva 2000 S.A. şi S.C. Lido S.A., dintre care au fost vândute efectiv 4
active;
- negociere directă a 2 suprafeţe de teren din patrimoniul S.C. Predeal S.A. şi S.C.
Germisara S.A., dintre care s-a vândut doar o suprafaţă.
- de asemenea, s-a aprobat cesiunea participaţiilor deţinute de S.C. Lido S.A.
Bucureşti în o societate cu capital mixt.
III. ALTE ACTIVITĂŢI
V.1. ACTIVITĂŢI JURIDICE
Recuperarea fondurilor nerambursabile
În 2011, MDRT a urmărit recuperarea fondurilor nerambursabile acordate din fondurile
de preaderare Phare 1998-2006. Astfel, în perioada ianuarie – noiembrie 2011, au fost
recuperate integral debitele de la 43 de beneficiari, reprezentând 5.140.307,30 de lei
cofinanţare de la bugetul de stat, 4.339.085,84 de euro finanţare PHARE şi 2.187,28 de
euro comisioane bancare aferente fondurilor Phare.
De asemenea, începând cu anul 2009, ca urmare a derulării de contracte de finanţare
din fonduri structurale, ministerul a fost sesizat cu privire la rezilierea şi recuperarea de
fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Programul
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programul Operaţional
Comun România-Ucraina–Republica Moldova 2007-2013, Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria–România 2007-2013, fiind reziliate în total 22 de contracte.
Activităţi de contencios
Până în luna noiembrie 2011, MDRT a fost reprezentat în 885 de dosare, din care 69 au
fost câştigate definitiv şi irevocabil, iar 12 sentinţe, însumând 391.152,41 de euro şi
454.923,45 de lei (la care se adaugă dobânzile calculate până la data efectivă a plăţii),
au fost transmise la ANAF în vederea executării silite. 23 de dosare prin care terţi au
solicitat sume de bani MDRT, însumând pretenţii în cuantum de 330.049.615,71 de lei,
11.999.114,13 de euro şi 7.577,75 de lire sterline, au fost respinse.
Consultanţă juridică
În aceeaşi perioadă ministerul a oferit consultanţă juridică pentru programele în care
este autoritate de management sau autoritate naţională, avizând 2960 de contracte sau
acte adiţionale în cadrul programelor Phare, POR şi al programelor de cooperare şi 16
decizii de finanţare pentru Regio-POR şi programele de cooperare teritorială.
Grupările Europene de Cooperare Teritorială
Prin Direcţia Generală Juridică a MDRT, care îndeplineşte şi rolul de Autoritate de
notificare pentru Grupările Europene de Cooperare Teritorială, conform OUG
nr.127/2007, în anul 2011 au fost înaintate şi soluţionate 4 solicitări de emitere a
avizului de participare, respectiv a autorizaţiei de funcţionare pentru 4 grupări.
Acte normative

În perioada 1 ianuarie 2011 – 18 noiembrie 2011, MDRT a iniţiat 2 proiecte de acte
normative: Legea turismului şi Legea privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale
a clădirilor, a promovat 58 de acte normative care au fost adoptate de Guvern (şi au
fost publicate în Monitorul Oficial al României), a avizat 2.899 de ordine ale ministrului
şi 141 de acte normative promovate de alte autorităţi ale administraţiei centrale.

Acte normative iniţiate de MDRT, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I
şi memorandumurile aprobate de Guvernul României

Nr.
Crt.
1.
2.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

LEGI INIŢIATE DE MDRT
Denumirea proiectului de act
Nr. Monitor Oficial
normativ
Legea turismului
Adoptată de Senat.
Este în dezbatere în camera
decizională, Camera Deputaţilor.
Lege privind creşterea calităţii
L nr. 153/2011;
arhitectural - ambientale a
M. Of. nr. 493/11.07.2011
clădirilor
ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI
Denumirea proiectului de act normativ
Nr. Monitor
Oficial
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru completarea OUG nr. 8/2011;
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
M. Of. nr.
drumurilor
109/11.02.2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea OUG nr. 7/2011;
şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
M. Of. nr.
teritoriului şi urbanismul
111/11.02.2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul realizării programelor de
interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor
fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului,
precum şi pentru aplicare unitară a dispoziţiilor legale
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea OUG nr.38/2011;
Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi M. Of. nr.
autorizare în zone de coastă a Mării Negre
290/26.04.2011
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind realizarea
OUG nr.
obiectivului de investiţie „Consolidare şi restaurare
76/2011;
Cazino Constanţa”, de către Ministerul Dezvoltării
M. Of. nr.
Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de
670/20.09.2011
Investiţii „C.N.I.” – S.A.
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind trecerea
OUG nr.
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 81/2011;
din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
M. Of. nr.
în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
704/05.10.2011
Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte
normative
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea OUG nr.
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea
93/2011;

Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
8.

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele
măsuri de aplicare a Programului naţional privind
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2006

ORDONANŢĂ A GUVERNULUI
Nr.
Denumirea proiectului de act normativ
Crt.
1.
Ordonanţa Guvernului pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Nr. Denumirea proiectului de act normativ
Crt.
1.
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
Programului anual de marketing şi promovare
turistică şi a Programului anual de dezvoltare a
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice
2.
Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,
construite prin programe de investiţii la nivel
naţional şi aflate în administrarea consiliilor 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
3.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului
4.
Hotărâre privind numirea comisiei pentru
efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice pentru lucrarea de
interes naţional “Deschiderea şi punerea în
exploatare a carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o
capacitate de 8.000.000 tone lignit /an"
5.
Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea
Programului de acţiuni pe anul 2011 privind
proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare
pentru reducerea riscului seismic la clădirile de
locuit multietajate, încadrate prin raport de
expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care
prezintă pericol public
6.
Hotărâre a Guvernului pentru declararea de interes

M. Of. nr.
800/11.11.2011
OUG nr.
95/2011;
M. Of. nr.
807/15.11.2011

Nr. Monitor
Oficial
OG nr. 16/2011;
M. Of. nr.
608/29.08.2011

Nr. Monitor Oficial
HG nr. 14/2011;
M. Of. nr.
37/14.01.2011
HG nr. 77/2011;
M. Of. nr.
102/09.02.2011

HG nr. 75/2011;
M. Of. nr.
89/03.02.2011
HG nr. 92/2011;
M. Of. nr.
107/10.02.2011

HG nr. 102/2011;
M. Of. nr.
144/25.02.2011

HG nr. 116/2011;

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

naţional a
“Festivalului Olimpic al Tineretului European
(F.O.T.E) - ediţia de iarnă, 2013”
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
„Programului de reabilitare a unor blocuri de
locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate,
pentru anul 2011”
Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea Anexei
nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004
privind aprobarea "Programului pentru prevenirea şi
managementul riscului la dezastre naturale,
componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a
programului
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumei
necesare pentru plata pretenţiilor financiare ale
S.C. C Balafas S.A. stabilite de Comisia de
Adjudecare a Disputelor în cadrul proiectului PHARE
RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing şi Produse
Agricole Cluj”
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor
metodologice pentru derularea proiectelor
prioritare din cadrul Programului naţional de
dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de
investiţii din cadrul proiectului prioritar 10.000 de
km de drumuri judeţene şi de interes local din
Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii,
derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului privind activitatea de
privatizare pe anul 2011
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.909/2006 privind finanţarea din
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi

M. Of. nr.
153/02.03.2011
HG nr. 179/2011;
M. Of. nr.
164/08.03.2011
HG nr. 243/2011;
M. Of. nr.
212/28.03.2011

HG nr. 229/2011;
M. Of. nr.
205/24.03.2011

HG nr. 251/2011 M.
Of. nr.
216/29.03.2011

HG nr. 249/2011;
M. Of. nr.
204/24.03.2011
HG nr. 250/2011;
M. Of. nr.
210/25.03.2011
HG nr. 254/2011;
M. Of. nr.
221/31.03.2011

HG nr. 272/2011;
M. Of. nr.
213/28.03.2011
HG nr. 297/2011;
M. Of. nr.
219/30.01.2011

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Locuinţei a subprogramului multianual "Asistenţa
tehnică pentru supervizarea lucrărilor de
infrastructură aferente proiectelor finanţate din
Programul PHARE Coeziune economică şi socială"
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010
privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de
finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de
execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii
în turism şi pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate ale programelor şi proiectelor noi de
investiţii în turism
Hotărâre a Guvernului privind numirea comisiei
pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice pentru lucrarea de
interes naţional “Magistrala 5 Drumul Taberei –
Pantelimon, Tronsonul Universitate - Pantelimon"
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea limitelor
valorice privind competenţele de aprobare a
documentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor
de investiţii noi
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii
Comerciale "CARMEN SILVA 2000" S.A., la care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine
acţiuni, în numele statului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii
Comerciale "GERMISARA" S.A., la care Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în
numele statului
Hotărâre a Guvernului privind abrogarea Hotărârii
Guvernului nr. 1214/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea
Programului prioritar naţional pentru proiectarea,
construirea şi dotarea de sedii pentru aşezămintele
culturale în localităţile unde nu există un asemenea
instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de
investiţii din cadrul proiectului prioritar "10.000 km
drumuri judeţene şi de interes local" din Programul
naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin
intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de

HG nr. 320/2011;
M. Of. nr.
250/08.04.2011

HG nr. 342/2011;
M. Of. nr.
281/21.04.2011
HG nr. 335/2011;
M. Of nr.
244/07.04.2011
HG nr. 368/2011;
M. Of. nr.
268/15.04.2011
HG nr. 369/2011;
M. Of. nr.
268/15.04.2011
HG nr. 367/2011;
M. Of. nr.
262/13.04.2011

HG nr. 386/2011;
M. Of. nr.
282/21.04.2011

HG nr. 402/2011;
M. Of. nr.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

investiţii din cadrul proiectului prioritar "10.000 km
drumuri judeţene şi de interes local" din Programul
naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin
intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei
cuprinzând 2 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 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 pentru modificarea şi
completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea
certificatelor de clasificare, a licentelor si
brevetelor de turism
Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 272/2011 pentru
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
privind activitatea de privatizare pe anul 2011
Hotărâre a Guvernului privind numirea Comisiei
pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice pentru lucrarea de
interes naţional „Deschiderea şi punerea în
exploatare a carierei Jilţ Nord, la o capacitate de
producţie de 4.500 mii tone/an”
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010
privind aprobarea listei cuprinzând programele şi
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de
finanţare a documentaţiilor tehnice şi lucrărilor de
execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii
în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii
în turism
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi

283/21.04.2011

HG nr. 474/2011;
M. Of. nr.
339/16.05.2011

HG nr. 490/2011;
M. Of. nr.
361/24.05.2011
HG nr. 535/2011;
M. Of. nr.
390/03.05.2011
HG nr. 561/2011;
M. Of. nr.
408/08.06.2011
HG nr. 592/2011;
M. Of. nr.
421/16.06.2011

HG nr. 591/2011;
M. Of. nr.
421/16.06.2011

HG nr. 583/2011;
M. Of. nr.
411/10.06.2011
HG nr. 636/2011;

32.

33.

34.

35.

36.

37.

completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003
privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor
pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri
publice
Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dipoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2011, pentru judeţul Constanţa
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe a anul 2011 al SC
Compania de Investiţii pentru Turism SA, la care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine
acţiuni în numele statului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii "Extindere reţele canalizare menajeră şi
pluvială în cartierele Munteni şi Podeni din
municipiul Bârlad, judeţul Vaslui" din cadrul
proiectului prioritar "Sistem de canalizare, epurare
a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor"
din Programul naţional de dezvoltare a
infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei
cuprinzând 2 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 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 orivind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Sală de sport multifuncţională” –
Complexul Sportiv „Lia Manoliu” din cadrul
Programului Săli de sport, realizat prin Compania
Naţională de Investiţii „C.N.I.”-S.A.
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei
nr.1 şi a anexei nr.2/1 la Hotărârea Guvernului nr.
523/2004 privind aprobarea "Programului pentru
prevenirea şi managementul riscului la dezastre
naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic"
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de
implementare a programului (IGSU)

M. Of. nr.
443/24.06.2011

HG nr. 657/2011;
M. Of. nr.
462/01.07.2011
HG nr. 714/2011;
M. Of nr.
513/20.07.2011
HG nr. 760/2011;
M. Of. nr.
557/05.08.2011

HG nr. 780/2011;
M. Of. nr.
567/10.08.2011

HG nr. 819/2011
M. Of. nr.
597/24.08.2011

HG nr. 808/2011
M. Of. nr.
592/22.08.2011

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Locuinţe pentru tineri, destionate
închirierii, municipiul Bucureşti, sector 2, str.
Fabrica de Glucoză nr. 2-4”, derulat prin
intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Normelor de aplicare a OUG 69/2010
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu
finanţare prin credite bancare cu garanţie
imobiliară, aprobate prin HG 736/2010
Hotărâre a Guvernului privind preluarea imobilului –
teren şi construcţie – “Cazino Constanţa“,
aparţinând domeniului privat al Municipiului
Constanţa, în administrarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului
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
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a
programului precum şi pentru aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul
de investiţii „Consolidare şi modernizare Sediu
Primărie Odobeşti, Judeţul Vrancea”
Hotărâre a Guvernului pentru completarea
Programului de reconstrucţie a caselor de locuit
afectate de calamităţile naturale produse în
judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna
septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1151/2007
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural – ambientale a
clădirilor
Hotarare a Guvernului pentru aprobarea unui
obiectiv de investiţii 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 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 a
proiectului, precum şi pentru aprobarea
indicatorilor tehnico - economici

HG nr. 829/2011
M. Of. nr.
592/22.08.2011

HG nr. 864/2011;
M. Of. nr.
615/31.08.2011
HG nr. 872/2011;
M. Of. nr.
631/05.09.2011
HG nr. 932/2011;
M. Of. nr.
695/30.09.2011

HG nr. 951/2011;
M. Of. nr.
701/04.10.2011

HG nr. 945/2011;
M. Of. nr.
712/10.10.2011
HG nr. 1017/2011;
M. Of. nr.
750/25.10.2011

45.

46.

47.

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei
2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind
aprobarea "Programului pentru prevenirea şi
managementul riscului la dezastre naturale,
componenta B: Reducerea riscului seismic" şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a
programului
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plăţii
contribuţiei României la Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de
observator în cadrul Comitetului pentru Turism,
pentru anul 2011
Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei
nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului şi transmiterea unor
imobile proprietate publică a statului din
administrarea Ministerului Justiţiei -Administraţia
Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia
în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si
Turismului

HG nr. 1089/2011;
M. Of. nr.
801/11.11.2011

HG nr. 1090/2011;
M. Of. Nr.
797/10.11.2011
HG nr.1132/2011;
M. Of. nr.
817/18.11.2011

V.2. RELAŢII EXTERNE
1. Relaţii cu organisme internaţionale
În cursul anului 2011 au fost continuate şi intensificate eforturile de creştere a
vizibilităţii şi rolului MDRT în cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale, cu
accent asupra Organizaţiei Mondiale a Turismului, Comitetului pentru Turism al
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în cadrul căruia ministerul
de ine statutul de observator permanent, Asociaţiei Internaţionale de Promovare
Turistică a Dunării “Die Donau”, organism ce reprezintă în prezent un partener
important de dialog în contextul implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, şi
Comisiei Europene pentru Turism, organism cu vocaţie regională ce oferă oportunităţi în
ceea ce priveşte creşterea vizibilităţii României ca destinaţie turistică.
Organizaţia Mondială a Turismului
Ca urmare a eforturilor susţinute depuse şi dezvoltării relaţiilor cu partenerii externi
instituţionali, România a dobândit poziţia de Prim Vicepreşedinte al Consiliului Executiv
al Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO) cu ocazia desfăşurării celei de-a 19-a
sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei (Gyeongju, Republica Coreea, 8-14 octombrie
2011).
Cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, MDRT a efectuat diligenţele necesare pentru
negocierea cu celelalte state membre UNWTO a modalităţilor de promovare şi sprijin
reciproce. Ca urmare a acţiunilor de promovare externă, s-a obţinut o sporire
considerabilă a vizibilităţii României la nivelul Organizaţiei, vizibilitate susţinută de
implicarea în activităţile curente ale acesteia din urmă, în special cu ocazia
desfăşurării, în luna iunie 2011, a celei de-a 90-a sesiuni a Consiliului Executiv
(Mombasa, Kenya) şi, în luna septembrie 2011, a lucrărilor celei de-a 19-a sesiuni a
Adunării Generale a UNWTO. La consolidarea statutului României în UNWTO a contribuit

şi succesul înregistrat în pregătirea şi desfăşurarea vizitei la Bucureşti (iulie 2011) a
domnului Taleb Rifai, secretar general al Organizaţiei Mondiale a Turismului.
România va deţine poziţia de Prim Vicepreşedinte a unuia dintre cele mai importante
foruri ale Organizaţiei pe perioadă de un an. Consiliul Executiv este împuternicit să ia,
în urma consultării cu Secretarul General al Organizaţiei, toate măsurile necesare
pentru implementarea deciziilor şi recomandărilor Adunării Generale, deţinerea unei
poziţii de o asemenea importanţă în cadrul Consiliului constituind un avantaj pentru
statul respectiv, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea domeniului turismului, cât şi din
punct de vedere al promovării imaginii statului român.
Banca Mondială
La începutul anului 2011, a fost continuată colaborarea MDRT cu Banca Mondială pentru
desfăşurarea Proiectului Băncii Mondiale de dezvoltare a unei Platforme pentru
prioritizarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor strategice de dezvoltare ale
României, iniţiativă independentă, non-profit, care a urmărit sprijinirea dezvoltării
economice şi sociale durabile şi echilibrată teritorial a regiunilor României,
corespunzător nevoilor acestora şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor
urbani de creştere, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi mediului de afaceri, pentru a
creşte atractivitatea regiunilor.
De asemenea, MDRT a sprijinit implementarea Proiectului Băncii Mondiale privind
realizarea unei analize funcţionale în domeniul dezvoltării regionale, proiect derulat de
către Banca Mondială în calitate de consultant independent faţă de Guvernul României.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
În luna septembrie 2011, au fost semnate Memorandumul de înţelegere între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare,
precum şi Acordul de Cofinanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot
„Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor
turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”.
2. Relaţii bilaterale şi multilaterale
Acorduri bilaterale şi multilaterale
În cursul anului 2011, o atenţie specială a fost acordată dezvoltării cooperării bilaterale
în domeniile aflate în aria de competenţă a MDRT, fiind semnate următoarele acorduri:
- Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia cu privire la
colaborarea în domeniul turismului – pentru dezvoltarea şi dinamizarea relaţiilor
bilaterale prin facilitarea schimburilor turistice, eficientizarea conlucrării între
agenţiile de turism, crearea de noi oportunităţi pentru investiţii;
- cel de-al doilea Protocol Adiţional la Acordul între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă
tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de
100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, prin introducerea
unui nou domeniu de cooperare – sectorul energetic;
Au fost, de asemenea, finalizate procedurile interne pentru iniţierea negocierilor şi
semnarea mai multor acorduri bilaterale/multilaterale, fiind aşteptată confirmarea
partenerilor în vederea semnării acestora:
- Acord de cooperare între MDRT şi Ministerul Culturii, Turismului si Sportului din
Republica Socialistă Vietnam privind cooperarea în domeniul turismului;
- Acord de cooperare în domeniul turismului încheiat între MDRT şi Ministerul
Economiei, Dezvoltării şi Turismului din Republica Chile, acord ce contribuie la
dezvoltarea turismului între cele două ţări şi la întărirea relaţiilor bilaterale;
- Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în
domeniul turismului; Demersurile pentru încheierea acestui acord au fost
demarate ca urmare a interesului manifestat, de către ambele părţi,
intensificării prezenţei pe piaţa turistică parteneră, precum şi în contextul

atenţiei acordate, din punct de vedere al obiectivelor de politică externă,
intensificării cooperării în regiune.
- Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniile locuinţelor şi
construcţiilor între Guvernul Republicii Arabe Siriene şi Guvernul României;
- Acord privind cooperarea în domeniul turismului între România şi Republica
Arabă Siriană;
- Acord de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al
României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii
Moldova;
Pentru actualizarea cadrului juridic bilateral necesar implementării unor proiecte în
domenii specifice de activitate între cele două ministere omoloage, a fost elaborat
textul unui nou Acord interministerial care după o analiză comună a fost agreat de cele
două părţi, urmând a fi semnat în perioada următoare.
- Memorandum de înţelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului „Ruta
culturală turistică a împăraţilor romani”, între Ministerul Economiei, Energiei
şi Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica
Croaţia, MDRT şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Regionale din Republica
Serbia; Demersurile pentru semnarea Memorandumului de înţelegere au fost
demarate ca urmare a invitării României (septembrie 2010), de către Serbia, de
a se alătura iniţiativei de înfiinţare a traseului turistic intitulat "Rutele
împăraţilor romani", care să includă vizite ale locaţiilor cu importantă rezonanţă
istorică, situate de-a lungul unor foste rute ale Imperiului Roman, inclusiv din
România. Itinerariul cuprinde drumuri romane, apeducte si amfiteatre din
Serbia, Croaţia şi Bulgaria, cel mai important obiectiv din România fiind oraşul
Constanţa.
- Planul Comun de acţiune pentru perioada 2011-2012 în vederea implementării
Acordului dintre Guvernul Republicii Cipru şi Guvernul României de cooperare în
domeniul turismului.
De asemenea, au fost demarate procedurile specifice în vederea aprobării aderării
României la Acordul parţial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia
nr. 53/2010 adoptată la 8 decembrie 2010 de Comitetul Delegaţilor Miniştrilor al
Consiliului Europei.
Comisii mixte de cooperare bilaterală
În cursul anului 2011, s-au desfăşurat o serie de comisii mixte de cooperare bilaterală,
cu ocazia cărora MDRT a iniţiat dialogul bilateral în vederea concretizării oportunităţilor
de dezvoltare a cooperării bilaterale şi identificării proiectelor cu potenţial ridicat,
precum şi pentru construirea de noi perspective de sprijin reciproc şi derularea
schimburilor de experienţă în domeniile comune de interes:
- Comisia mixtă România - Regiunea Valonă - Comunitatea Franceză;
- Comisia interguvernamentală România-Kazahstan de colaborare economică,
- comercială, tehnică şi ştiinţifică;
- Comisia mixtă interguvernamentală româno-turkmenă de colaborare economică
şi tehnico-ştiinţifică
- Masă rotundă România – Regiunea Abruzzo din Italia
- Pregătirea şedinţelor comune de Guvern
- Având în vedere importanţa acordată relaţiilor bilaterale, MDRT a participat la
şedinţele comune de Guvern, susţinând punctele de vedere ale ministerului cu
ocazia şedinţelor pregătitoare:
edinţa comună de Guvern România-Bulgaria (octombrie 2011, Bucureşti),
edinţa comună de Guvern România-Israel (noiembrie 2011, Ierusalim).
- Întrevederi de lucru ale ministrului dezvoltării regionale şi turismului
- În cursul anului 2011 au avut loc întrevederi ale ministrului dezvoltării regionale
şi turismului cu omologii săi şi înalţi oficiali din Bulgaria, Germania, Polonia,
Israel, Marea Britanie.

Vizita de documentare turistică
În perioada 23-25 septembrie 2011, MDRT a organizat vizita de documentare în Delta
Dunării pentru şefii de misiuni diplomatice acreditaţi la Bucureşti. Aceasta a continuat
seria de vizite de documentare iniţiată în anul 2010 şi a fost organizată în baza
experienţei şi succesului înregistrat cu ocazia celor două evenimente precedente. Vizita
a avut ca scop familiarizarea şefilor de misiuni diplomatice acreditaţi la Bucureşti, în
calitatea lor de lideri de opinie, cu valorile culturale şi potenţialul turistic al României,
cu scopul promovării imaginii României şi turismului românesc prin intermediul relaţiilor
diplomatice.
3. Afaceri europene
Strategia UE pentru Regiunea Dunării
În contextul coordonării de către MDRT (prin Consilierul Diplomatic) pentru România,
alături de Bulgaria, a Domeniului prioritar 3 „Promovarea culturii, turismului şi a
relaţiilor interumane”, MDRT a organizat primele două întâlniri de lucru (iunie 2011,
Bruxelles şi respectiv noiembrie 2011, Bucureşti) ale Grupului de Coordonare a
domeniului prioritar, cu participarea reprezentanţilor statelor implicate (Bulgaria,
Austria, Cehia, Germania, Ungaria, Slovacia şi Slovenia). În cadrul celor două întâlniri de
lucru au fost stabilite Regulamentul de desfăşurare a activităţilor şi obiectivele specifice
domeniului, fiind anunţate de către fiecare stat participant priorităţile naţionale în
acest context. Au fost astfel puse bazele demarării de proiecte concrete pentru
implementarea Strategiei UE, proiecte destinate să aibă un impact semnificativ, pe
termen mediu, asupra cooperării şi dezvoltării Regiunii Dunării.
În acelaşi timp, la data de 30 iunie 2011, a fost organizată, în colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii, Conferinţa de lansare la nivel naţional a implementării
Strategiei UE pentru regiunea Dunării (Tulcea) şi masa rotundă cu tema „Rolul României
în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării în domeniul transportului pe
căile navigabile interioare, turismului, culturii şi protecţiei mediului“, ocazie cu care a
fost prezentată intenţia realizării unui catalog al proiectelor principale în domeniul
turismului, prin selectarea a cinci proiecte fanion pentru fiecare stat participant.
Strategia UE Europa 2020 - Programul Naţional de Reformă
MDRT este implicat în implementarea la nivel naţional a Strategiei UE Europa 2020.
Astfel, în decursul anului 2011, a fost identificate, în coordonarea Ministerului pentru
Afaceri Europene, ţintele naţionale pentru implementarea Strategiei şi au fost elaborate
Programul Naţional de Reformă 2011-2013 şi Planul de acţiuni pentru punerea în
aplicare a acestuia. În ceea ce priveşte aria de competenţă a MDRT, au fost asumate o
serie de acţiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice şi dezvoltare
durabilă, promovarea surselor regenerabile de energie, creşterea eficienţei energetice,
creşterea incluziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi creşterea eficienţei şi
transparenţei administraţiei publice.În vederea îndeplinirii obligaţiilor naţionale ce revin
ca urmare a cerinţelor Comisiei Europene în ceea ce priveşte Programele Naţionale de
Reformă, în septembrie 2011 a fost efectuată o primă raportare ale progreselor
înregistrate în implementarea Planului de acţiuni, în prezent fiind în curs de elaborare
Raportul anual de implementare a Programului Naţional de Reformă (decembrie 2011).
Viitoarea perspectivă financiară a UE
Având în vedere dezbaterile desfăşurate la nivel european cu privire la viitoarea
perspectivă financiară, în decursul anului 2011, MDRT a participat cu poziţii şi propuneri
proprii la definirea poziţiei naţionale faţă de pachetul legislativ 2014-2020 ce va guverna
viitoarea perspectivă financiară a UE (acţiune coordonată de către Ministerul Afacerilor
Europene).
Întâlniri de lucru ale ministrului dezvoltării regionale şi turismului
În anul 2011, în contextul importanţei acordate susţinerii cât mai eficiente a punctelor
de vedere naţionale la nivel european, au avut loc întâlniri de lucru ale ministrului

dezvoltării regionale şi turismului cu înalţi oficiali europeni cu ocazia vizitelor
ministrului la Bruxelles, precum şi cu ocazia vizitelor oficialilor europeni la Bucureşti:
vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul pentru industrie şi antreprenoriat,
comisarul european pentru agricultură, comisarul european pentru politică regională i
comisarul european pentru programare financiară şi buget.

