RAPORT DE ACTIVITATE
MINISTERULUI INTEGRĂRII EUROPENE
- 2005 -

1. MISIUNEA ŞI ACTIVITATEA MINISTERULUI INTEGRĂRII EUROPENE
Ministerul Integrării Europene, în calitatea sa de organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, aflat în subordinea guvernului, asigură fundamentarea şi
coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, conducerea
negocierilor de aderare, armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare, precum
şi coordonarea şi monitorizarea activităţii de dezvoltare regională. Funcţionează în baza
Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării
Europene.
Principalele atribuţii ale Ministerului Integrării Europene sunt:
-

Atribuţii în domeniul fundamentării şi coordonării procesului de negociere a aderării

României la Uniunea Europeană;
- Atribuţii de reprezentare în cadrul organismelor instituite prin acordul de asociere;
- Atribuţii privind elaborarea politicii şi strategiei în domeniul dezvoltării regionale;
- Atribuţii în domeniul dezvoltării armonizării legislaţiei române cu reglementările
comunitare şi a traducerii în limba română a acquis-ului comunitar;
-

Atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pregătirii aderării

României la Uniunea Europeană;
- Atribuţii privind informarea opiniei publice asupra procesului de integrare şi realizarea de
rapoarte asupra procesului de integrare.
2. POLITICA ŞI STRATEGIA ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA
EUROPEANĂ
A. Obiective privind negocierile pentru aderare
1. În plan intern:
-

îmbunătăţirea metodologiei de monitorizare a angajamentelor asumate prin
documentele de poziţie, inclusiv a adoptării şi implementării acquis-ului comunitar;
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-

urmărirea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a evoluţiei politicilor
Uniunii Europene şi analizarea impactului acestora asupra procesului de aderare a
României ( 2005-2007)

-

elaborarea de rapoarte privind cooperarea bilateral cu statele Uniunii europene şi
candidate, pe problematica procesului de aderare în general, în vederea prezentării
acestora Guvernului României, Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale,
etc.

-

stabilirea sistemelor şi procedurilor vizând cooperarea şi comunicarea cu instituţii
interne şi externe din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate, în
scopul unei mai bune desfăşurări a activităţilor legate de problemativa afacerilor
europene.

-

cooperarea şi comunicarea cu instituţiile, cu compartimentele deafaceri europene din
instituţiile publice, pentru organizarea şi pregătirea reuniunilor şi a documnetelor de
lucru pe problemetica afacerilor europene.

-

monitorizarea activităţilor de informare, diseminare, training, în domeniul afacerilor
europene, în colaborare cu instituţiile care au ca obiect specific derularea acestor
activitaţăţi, precum şi cu instituţiile care organizează asemenea activităţi ad-hoc.

-

identificarea şi recomandarea de noi modalităţi de cooperare şi comunicare.

-

dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu direcţiile de integrare europeană din ministere.

-

dezvoltarea

relaţiilor

de

colaborare

cu

agenţiile

private

şi

organizaţiile

nonguvernamentale din ţară şi străinătate.
-

dezvoltarea relaţiilor de coloborare cu ambasadele statelor membre ale Uniunii
Europene şi a statelor candidate, precum şi cu Delegaţia Comisiei Europene la
Bucureşti.

-

Urmărirea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a stadiului relaţiilor
bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene şi candidate.

2. În plan extern
-

finalizarea procesului de elaborare a Tratatului de Aderare şi semnarea acestuia (2005)

-

urmărirea ratificării Tratatului de aderare în statele membre ala Uniunii Europene

( 2005-2007)
-

continuarea şi amplificarea cooperării şi comunicării cu statele membre prin
intermediul consultărilor bilaterale. În cooperarea cu statele membre se are în vedere
continuarea incorporării dinamicii comunitare în formula relaţiilor bilaterale.

-

multiplicarea interacţiunii politice cu membrii Parlamentului European.
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B. Obiective privind pregătirea pentru aderare
-

urmărirea îndeplinirii angajamentelor asumate prin “ Acordul instituind o asociere
între România, pe de o parte, şi Comunităţile europene şi statele membre, pe de alte
parte.”

-

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor din „Planul de măsuri prioritare pentru
pregătirea aderării la UE noiembrie 2004 – decembrie 2005” elaborat pe baza
programului de Guvernare pe perioada 2005-2008, a angajamentelor asumate de
România în documentele de poziţie prezentate Conferinţelor de aderare, a
recomandărilor Comisiei Europene din Raportul de ţară pe anul 2004, precum şi a
priorităţilor specificate în Parteneriatul de Aderare între Romania şi Uniunea
Europeană.

-

reactualizarea Planului de măsuri prioritare aferent perioadei noiembrie 2004 –
decembrie 2005 şi monitorizarea realizării măsurilor pe parcursul anului 2005.

-

coordonarea elaborării Raportului anual privind progresele înregistrate de România în
procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a Addendumului la Raport.

-

organizarea şi desfăşurarea Comitetului de Asociere Romania – Uniunea Europeană şi
a celor opt Sub-Comitete de Asociere, în conformitate cu prevederile stipulate în
Acordul de Asociere. Organizarea acestor reuniunii, care au drept scop oferirea către
instituţiiler europene de informaţii privind progresele specifice înregistrate de
România pe calea aderării, se realizează anual şi se desfăşoară alternativ atât la
Bucureşti cât şi la Bruxelles.

-

pregătirea şi organizarea Comitetelor Interministeriale pentru Integrare Europeană, în
vederea asigurării unui proces uniform al pregătirii pentru aderare.

-

organizarea şi monitorizarea derulării Misiunilor de Peer-review, desfăşurate de
experţi ai Comisiei Europene şi ai statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste
misiuni sunt realizate în scopul efectuării unor evaluări specifice a diferitelor sectoare
de activitate şi în vederea asigurării unei funcţionări optime a sistemelor româneşti ce
vor fi racordate la sistemele comunitare.
C. Obiective privind politica şi strategia în domeniul dezvoltării regionale
1.Pregătirea cadrului instituţional şi legal pentru coordonarea şi implementarea
instrumentelor structurale:
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-

asigurarea funcţionalităţii structurilor de la nivel central, regional şi local astfel încât la
momentul aderării România să poată beneficia

cât mai eficient de fondurile

structurale de coeziune;
-

actualizarea “planului de acţiuni” elaborat de instituţii şi organismele stabilite în
scopul pregătirii cadrului instituţional şi legal pentru întărirea capacităţii
administrative la nivel central, regional şi local în ceea ce priveşte cooperarea
transfrontalieră, având în vedere că Ministerul Integrării Europene îndeplineşte funcţia
de Unitate de Sprijin pentru Programul INTERREG şi de Activitate de Management
pentru Noul Instrument de Vecinătate ( pentru cooperare cu Ucraina, Moldova şi
Serbia – Muntenegru);

-

perfecţionarea procesului de programare, inclusiv prin asigurarea portofoliului de
proiecte şi îmbunătăţirea capacităţii de pregătire a proiectelor, în special la nivel local;

-

întărirea parteneriatului prin activităţi care conştientizează potenţialilor parteneri
asupra elaborării şi implementării politicii de dezvoltare regională;

-

întărirea capacităţii administrative atât la nivel central cât şi regional, de la autoritatea
de management pentru Programul Operaţional Regional, până la Organismele
intermediare care sunt Asociaţiile de Dezvoltare Regionale astfel încât, la şfârşitul
anului 2005 să fie îndeplinite angajamentele asumate la acest capitol aferente acestuia
an.
2. Implementarea obiectivelor politicii şi strategiei naţionale de dezvoltare
regională prevăzute în PED şi PND prin proiecte de investiţii, privind:

-

dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor conexe, promovarea sectorului privat;

-

îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale ( dezvoltarea acelor
tipuri de infrastructuri care să sprijine dezvoltarea afacerilor şi a turismului pentru a
întări competivitatea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii prin accesul mai bun la
tehnologii, servicii, pieţe şi informaţii);

-

dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare a oraşelor mici şi mijlocii (SAMTID);

-

dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale şi
continue, promovarea măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă şi prevenirea
excluderii sociale a grupărilor defavorizate;

-

dezvoltarea serviciilor sociale în zonele de restructurare industrială;

-

dezvoltarea sectorului turistic prin măsuri integrate, orientate către ameliorarea
calităţii ofertei turistice;

-

îmbunătăţirea infrastructurii existente în domeniul transportului şi managementul
frontierei;
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-

protecţia mediului şi gospodarirea apelor;

-

promovarea activităţilor cu caracter economic şi îmbunătăţirea schimburilor
economice între zonele transfrontaliere;

-

realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip
transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;

-

combaterea fenomenului de declin urban;

-

crearea de locuri de muncă în zonele marginale şi dezavantajate.
D. Obiective privind armonizarea legislativă

-

pe baza raportului de ţară din 6 octombrie 2004 care apreciază că România a
înregistrat progrese considerabile în adoptarea acguisului comunitar, Ministerul
Integrării Europene va intensifica activitatea de armonizare a legislaţiei române cu
reglementările comunitare, astfel încât, până la sfârşitul anului 2007 să se realizeze
deplina concordanţă a acesteia cu dreptul comunitar;

-

definitivarea, până în 2007, a cadrului legislative deja existent, în sensul
compatibilizării sale totale cu acquisul comunitar. În acest context, va trebui făcută
distincţia între legislaţia adoptată în ultima perioadă, care transpune direct sau preia
norme comuniatre, fiind în deplină comcordanţă cu acestra, şi legislaţia anterioară care
poată să conţină prevederi contrare dreptului comunitar. În vederea eliminării acestor
incompatibilităţi se va impune o analiză atentă de către Ministerul Integrării Europene,
a întregii legislaţii, atât la nivel central cât şi la nivel local.

-

urmărirea îndeaproape a evoluţiei acquisului comunitar la nivel European şi asigurarea
coordonării introducerii în legislaţia naţională a noilor reglementări comunitare.

-

Traducerea, anuală, în medie a 10 000 pagini de Jurnal Oficial al Uniunii Europene,
respective toate noile directive şi reglementări care se adoptă de către instituţiile
comunitare;

-

amplificarea activităţii de revizuire a directivelor şi reglementărilor Uniunii Europene,
traduse deja, astfel ca, la 1 ianuarie 2007, cetăţenii să aibă acces, în limba română la
toate reglementările europene;

-

asigurarea anuală a traducerii şi difuzării celor mai reprezentative decizii ale Curţii de
Justiţie a Comunităţilor Europene;

-

dezvoltarea relaţiilor funcţionale cu Parlamentul României, comisiile de specialitate
din Parlament pentru adoptarea acquisului comunitar.
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E. Obiective privind informarea opiniei publice
-

desfăşurarea unei campanii susţinute de informare şi pregătire a cetăţenilor pentru
momentul în care România va deveni membră a Uniunii Europene. Se va urmări, cu
deosebire, nu numai înţelegerea şi cunoaşterea obligaţiilor ce decurg din calitatea de
membru al Uniunii Europene

Activităţi desfăşurate în 2005, raportat la principalele obiective pe care
ministerul şi le-a stabilit:
A.

Obiectiv privind negocierile pentru aderare

Elaborarea şi semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană
În perioada ulterioară încheierii negocierilor de aderare, respectiv lunile ianuarie- aprilie 2005,
a fost iniţiat un grup de lucru coordonat de instituţia negociatorului şef din cadrul MIE, in
vederea elaborării, redactării şi traducerii tratatului de aderare a României la Uniunea
Europeană.
Rolul grupului de lucru în acest proces a fost extrem de important, constând în verificarea
corectitudinii şi a integralităţii prevederilor Tratatului, astfel încât informaţiile cuprinse să
reflecte, în mod exact, rezultatul negocierilor. La sfârşitul procesului, textul consolidat a fost
verificat din punct de vedere juridic şi lingvistic, versiunea în limba română fiind revizuită de
partea română.
Astfel, în strânsa cooperare cu serviciile Consiliului şi Comisiei Europene, a fost elaborat,
redactat şi tradus în limba română Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană,
acesta fiind semnat la Luxemburg, în data de 25 aprilie 2005.
Procesul de elaborare a Tratatului de aderare a necesitat un efort extraordinar din partea
administraţiei româneşti. Pe de o parte, fluxul zilnic de documente transmise din partea
Secretariatului General al Consiliului către România a fost foarte mare, iar pe de altă parte,
timpul de reacţie din partea administraţiei româneşti extrem de scurt. Partea română trebuia să
analizeze documentele şi să transmită eventualele observaţii sau acordul asupra textului într-un
interval de timp limitat, uneori doar 24 de ore. În cazul netransmiterii la timp a observaţiilor
sau a acordului părţii române, urmând să se aplice procedura de aprobare tacită.
Demersuri externe în vederea ratificării Tratatului de Aderare a României la Uniunea
Europeană
Procesul de ratificare a Tratatului de Aderare este un proces în plină desfăşurare susţinut de
acţiuni concertate de lobby extern. Astfel, în perioada de după semnarea tratatului de aderare,
printre priorităţile MIE s-a aflat intensificarea acţiunilor de lobby extern în vederea sprijinirii
ratificării Tratatului de aderare prin informarea statelor membre ale Uniunii Europene asupra
progreselor pe care le face România.
La aceste acţiuni de lobby extern au participat activ şi cele două direcţii.
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Pe parcursul anului 2005, în cadrul MIE, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai
Marii Britanii, la nivel de ministru şi de secretar de stat: experţi şi consilieri în domeniul
afacerilor europene, reprezentanţi ai Departamentului pentru Comerţ şi Industrie, ai
Parlamentului britanic, ai Comitetului parlamentar mixt Marea Britanie-România, ai
Colegiului Regal pentru studii de apărare, oameni de afaceri britanici, precum şi reprezentanţi
ai Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti.
Relaţiile bilaterale cu Marea Britanie au fost deosebit de intense în acest an, având o
importanţă deosebită datorită Preşedinţiei Britanice a Uniunii Europene din semestrul al doilea
al anului 2005.
La sediul Ministerului Integrării Europene, au avut loc reuniuni cu reprezentanţi ai Irlandei,
Poloniei, Ungariei şi Slovaciei, fiind organizată şi o vizită a Ministrului Integrării Europene în
Ungaria.
De asemenea, Ministerul Integrării Europene a organizat, în colaborare cu statele grupului
Vişegrad (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia) şi Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti o
serie de seminarii cu tematici de interes public din domeniul afacerilor europene.
Au mai avut loc întrevederi cu reprezentanţi ai Franţei, Olandei, Austriei, Germaniei, Spaniei,
Ciprului etc.
Aceste demersuri au fost dublate de o serie de întâlniri ale Ministrului Integrării Europene cu
ambasadorii tuturor statelor membre UE la Bucureşti, precum şi cu ambasadorii României din
statele membre UE şi în curs de aderare, în cadrul cărora au fost prezentate progresele
înregistrate de ţara noastră în pregătirile de aderare, precum şi principalele priorităţi pe care se
vor axa eforturile noastre în perspectiva aderării la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Finalizarea, împreună cu instituţiile implicate, a pregătirilor pentru statutul de observator
activ.
În cazul Consiliului UE, rolul de observator activ în instituţiile europene, permite Românei să
îşi exprime punctul de vedere, fără drept de vot, în procesul de luare a deciziilor la nivel
comunitar, putând astfel influenţa aceste decizii, prin promovarea intereselor naţionale.
În acest sens, România trebuie să identifice aspectele de interes si sa formuleze cu celelalte
poziţii unitare şi uniforme care să se regăsească în deciziile adoptate la nivel UE, inclusiv prin
formarea unor alianţe ad-hoc cu diferite state membre.
Astfel, ulterior semnării tratatului de aderare a României la UE, a fost conceput un sistem de
coordonare eficientă a procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României pe
problematica afacerilor europene. În elaborarea acestui sistem s-a ţinut seama de specificul
administraţiei româneşti şi de exigenţele de exprimare în faţa instanţelor europene, în timp util,
a unor poziţii unitare, pentru promovarea intereselor româneşti în cadrul acestor instituţii.
Astfel, in virtutea dobândirii statutului de observator activ ca urmare a semnării tratatului de
aderare a României la Uniunea Europeană, MIE, împreună cu MAE au preluat
responsabilitatea de coordonare a activităţii reprezentaţilor României observatori in grupurile
de lucru ale Consiliului Uniunii Europene si a elaborării poziţiilor unitare în cadrul acestor
grupuri de lucru.
De asemenea, in vederea susţinerii activităţii parlamentarilor români, observatori la lucrările
Parlamentului European, MIE a desemnat două persoane ca puncte de contact ale ministerului
a căror principală responsabilitate este asigurarea unui flux de informaţii punctuale în ce
priveşte pregătirile interne pentru aderare şi statutul de observator activ.
7

Bucureşti 040129, Bd. Liberăţtii nr.12, sector 5, ROMΑNIA; Tel: 311 41 86; Fax: 311 41 95

Asigurarea îndeplinirii cerinţelor ce decurg din statutul de observator activ al României în
instituţiile europene. Coordonarea procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor
României pe problematica europeană.
Ulterior semnării Tratatului de Aderare, Ministerul Integrării Europene a asigurat, împreună
cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonarea sistemului naţional de gestionare a afacerilor
europene pentru participarea cu statut de observator la activităţile Uniunii Europene.
Astfel, a fost asigurată coordonarea tehnică a ansamblului procesului de elaborare a poziţiilor
României prin corelarea acţiunilor specifice ale direcţiilor cu cele ale ministerelor şi celorlalte
autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu Misiunea României pe lângă UE,
pentru problematica următoarelor consilii ministeriale ale UE:
- CAGRE;
-

ECOFIN;

-

Consiliul pentru Agricultură şi Pescuit;

-

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne.

-

Consiliul Competitivitate;

-

Consiliul Transport, Telecomunicaţii şi Energie;

-

Consiliul Protecţia Mediului;

-

Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Protecţia
Consumatorului;

-

Consiliul Educaţie, Tineret şi Cultură

Ministerul Integrării Europene, împreună cu MAE, a avizat în mod obligatoriu acţiunile şi
poziţiile promovate în cadrul participărilor la activităţile Uniunii Europene.
Astfel, alternativ la sediul MIE şi MAE, în cursul acestui an, au avut loc reuniuni săptămânale
ale grupului de coordonare format din reprezentanţi ai MIE, MAE şi ai Cancelariei Primuluiministru, precum şi ai instituţiilor implicate, în vederea definirii atât a liniilor generale
(mandatul general) în care urmau să se încadreze poziţiile miniştrilor prezentate în cadrul
reuniunilor Consiliului, cât şi a mandatelor specifice, în special, în ceea ce priveşte
problematicile sensibile la nivel comunitar.
De asemenea, în procesul de coordonare a poziţiilor cu privire la afacerile europene, a fost
asigurată fundamentarea şi prezentarea poziţiilor României în Consiliul Competitivitate din
Consiliul European pe problemele Pieţei Interne (Better Regulation, Servicii nefinanciare etc.).
Începând cu luna octombrie 2005, cele două direcţii au colaborat la asigurarea coordonării
procesului de elaborare a Programului Naţional de Reforme pentru Strategia Lisabona, pentru
care a organizat mai multe întâlniri cu instituţiile implicate şi a iniţiat un Grup de lucru în
Consiliul Interministerial Permanent IV pentru probleme economice, politici fiscale şi
comerciale, piaţă internă, competitivitate şi mediul de afaceri.
De asemenea, cele două direcţii au fost implicate în toate aspectele sectoriale privind
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin negocierile de aderare şi în respectarea prevederilor
Tratatului de aderare la UE. Astfel, cele două direcţii au avut responsabilităţi în domenii ca:
agricultură (agenţii de plăţi, mecanisme de piaţă, vin, cote de lapte), protecţia muncii
(explozivi de uz civil), justiţie şi afaceri interne, precursori de droguri, protecţia mediului,
drepturi de proprietate intelectuală, servicii financiare, controlul exporturilor de bunuri cu
dublă utilizare, transport (siguranţă maritimă, transport rutier, căi navigabile interioare),
8
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siguranţă alimentară (sistemul de avertizare rapidă pentru alimente şi organisme modificate
genetic, identificarea animalelor, unităţi agro-alimentare).

B. Obiectiv privind pregătirea pentru aderare
Monitorizarea angajamentelor asumate în procesul de pregătire pentru aderare
(angajamentele asumate la negocieri, măsuri ce decurg din scrisorile de avertizare şi din
Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene, misiunile de peer review şi
de evaluare, mecanismele Acordului European de Asociere ) a fost realizată prin:
I. Dialogul structurat cu Comisia Europeană
Ministerul Integrării Europene coordonează participarea autorităţilor române la dialogul
structurat cu Comisia Europeană, în concordanţă cu prevederile Acordului European care
instituie o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre
ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993. În anul 2005 acest dialog
structurat s-a desfăşurat prin următoarele instrumente:
Comitetul de Asociere România – Uniunea Europeană
Reuniunea Comitetului Asociere din anul 2005 a avut loc la Bucureşti, în data de 15 iulie. În
cadrul acestei reuniuni au fost analizate punctual domeniile care fac obiectul Acordului
European, au fost examinate principalele aspecte ale Planului de măsuri prioritare pentru
pregătirea aderării României la UE şi cele mai recente progrese înregistrate în domeniu.
Au fost întocmite materialele necesare pentru a prezenta Comisiei Europene informaţii
coerente şi exacte, care să reflecte cu acurateţe progresele înregistrate de România în procesul
de pregătire a aderării.
Subcomitetele de Asociere România – Uniunea Europeană
Reuniunile celor 8 sub-comitete de asociere au avut loc în primul semestru al anului. Au fost
coordonate activităţile legate de participarea părţii române la reuniunile anuale ale acestora,
prin asigurarea secretariatului permanent, elaborarea materialelor suport pentru susţinerea
discuţiilor din cadrul acestor reuniuni, menţinerea unui contact permanent cu reprezentanţii
Comisiei Europene în scopul transmiterii, în timp util, a informaţiilor relevante, prezentarea
unui punct de vedere unitar şi coerent cu privire la progresele realizate şi îndeplinirea
angajamentelor asumate de România.
Ca urmare a reuniunilor din anul 2005, având la bază chestionarele rezultate, România a
transmis Comisiei Europene răspunsuri şi clarificări privind aspectele asupra cărora
activitatea de pregătire pentru aderare trebuie intensificată.
Consiliul de Asociere România – Uniunea Europeană
Consiliul de Asociere a avut loc în data de 14 iunie 2005, la Luxemburg, rolul său fiind acela
de a supraveghea aplicarea prevederilor Acordului European. Acest for reprezintă cadrul
politic de examinare a problemelor importante care apar în procesul de aplicare a acordului,
precum şi a altor probleme bilaterale sau internaţionale de interes reciproc. Au fost
coordonate, în colaborare cu activităţile Ministerul Afacerilor Externe, acţiunile de pregătire
a reuniunii şi au fost elaborate documente pentru susţinerea punctelor de pe ordinea de zi a
reuniunii.
9
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Comitetul Parlamentar Mixt
În conformitate cu prevederile Acordului European, Comitetul Parlamentar Mixt reprezintă
un forum în care membri ai Parlamentului României şi al Parlamentului European se pot
întâlni şi face schimb de idei. Reuniunile Comitetului din acest an au avut loc la Bucureşti, în
luna aprilie şi la Bruxelles în luna noiembrie. Au fost redactate documente de sinteză pentru
susţinerea punctelor de pe ordinea de zi a reuniunilor.
Documente de raportare
Raportul anual asupra progreselor înregistrate de România în pregătirea pentru
aderarea la Uniunea Europeană în perioada septembrie 2004 – iunie 2005
Addendum-ul la Raportul privind progresele înregistrate
MIE a elaborat metodologia de redactare şi a coordonat procesul de realizare efectivă a
acestor documente de raportare care au constituit una din principalele modalităţi de informare
a instituţiilor comunitare asupra evoluţiilor înregistrate. Raportul anual a fost transmis
Comisiei Europene la sfârşitul lunii iunie iar Addendum-ul, la jumătatea lunii septembrie
2005. Cele două documente de raportare au reprezentat elemente esenţiale în procesul de
evaluare a României, informaţiile astfel transmise reflectându-se în concluziile Raportului
comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene.
Tabelele de monitorizare
Tabelele de monitorizare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor de aderare au
reprezentat unul dintre instrumentele de evaluare specifice etapei actuale a procesului de
aderare la Uniunea Europeană.
În cursul lunii aprilie 2005, au fost transmise Comisiei Europene tabelele de monitorizare,
completate de autorităţile administraţiei centrale cu informaţiile privind stadiul îndeplinirii
angajamentelor. Pe baza informaţiilor incluse în tabelele de monitorizare ale capitolelor de
acquis, dar şi a unor evaluări interne, Comisia a realizat o radiografie a gradului de pregătire
a României în momentul respectiv pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Această evaluare a avut o importanţă majoră, în contextul în care a fost prezentată în cadrul
celei de-a unsprezecea reuniuni a Consiliului de Asociere UE-România din luna iunie, la
Luxemburg şi a fost luată, de asemenea, în considerare la redactarea Raportului
comprehensiv de monitorizare.
Raportul progreselor (Progress Report)
Elaborează lunar Raportul Progreselor (Progress Report) care include informaţii asupra
progreselor relevante înregistrate în cadrul procesului de pregătire a aderării şi care este
transmis Comisiei Europene, Parlamentului European, Misiunii României pe lângă Uniunea
Europeană şi ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene acreditate în România în
scopul realizării unei informări permanente şi cuprinzătoare a acestora.
II. Coordonarea pregătirii aderării României la Uniunea Europeană
Semnarea Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005 şi publicarea Raportului comprehensiv de
monitorizare al Comisiei Europene din 25 octombrie 2005 au reprezentat etape importante în
îndeplinirea calendarului de aderare. În continuare atenţia a fost canalizată spre următorul
eveniment decisiv în planul integrării României, şi anume Raportul de monitorizare al
Comisiei Europene ce va fi dat publicităţii în luna mai 2006.

10

Bucureşti 040129, Bd. Liberăţtii nr.12, sector 5, ROMΑNIA; Tel: 311 41 86; Fax: 311 41 95

În această nouă etapă a procesului de aderare la UE, Comisia Europeană a consolidat cadrul
procesului de monitorizare a pregătirilor de aderare ale României la Uniunea Europeană în
vederea unei utilizări intensificate, eficiente, mai riguroase şi de o maniera coordonată.
Raportul de ţară a devenit un raport comprehensiv de monitorizare, măsurile urgente ce
trebuie întreprinse de România au fost semnalate prin scrisorile de avertizare (până în prezent
au fost transmise 2 scrisori; în luna iunie şi noiembrie 2005), tabelele de monitorizare au
inclus toate capitolele de negociere, iar instituţiile Acordului de Asociere s-au focalizat
asupra chestiunilor prioritare care sunt abordate efectiv după modelul utilizat în organismele
de lucru ale Comisiei Europene.
Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană în
perioada ianuarie – decembrie 2005
Acesta include într-un cadru unitar şi coerent recomandările formulate de către Comisia
Europeană în Rapoartele de ţară, angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare,
precum şi obiectivele şi priorităţile înscrise în Foaia de parcurs pentru România (Road Map)
şi în Parteneriatul pentru aderare revizuit.
Au fost prezentate rapoarte periodice în şedinţele de Guvern cu privire la îndeplinirea
măsurilor incluse în acest document programatic, realizând în acelaşi timp o evaluare şi
făcând propuneri pentru remedierea deficienţelor apărute în procesul de implementare.
La acest plan s-a adăugat, pentru nivelul legislativ, „Programul legislativ prioritar -la nivel
de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeană”, care cuprinde toate măsurile cu acest
caracter.
“Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană
pentru perioada noiembrie 2005 – decembrie 2006”
Odată cu publicarea de către CE a Raportului comprehensiv de monitorizare (25 octombrie
2005) şi după primirea scrisorii de avertizare (8 noiembrie 2005) a fost elaborat “Planul de
măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană pentru perioada
noiembrie 2005 – decembrie 2006”, în colaborare cu celelalte instituţii implicate în procesul
de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat de
Guvern în data de 16 noiembrie 2005 şi reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea
pregătirilor interne pentru aderarea la Uniunea Europeană.
„Planul de acţiune pentru remedierea aspectelor care constituie motive serioase de
îngrijorare (red flag) şi a aspectelor sensibile pentru care este necesară intensificarea
eforturilor (yellow flag)”
În vederea compensării întârzierilor sesizate prin raport şi scrisoarea de avertizare a fost
elaborat „Planul de acţiune pentru remedierea aspectelor care constituie motive serioase de
îngrijorare (red flag) şi a aspectelor sensibile pentru care este necesară intensificarea
eforturilor (yellow flag)”, document care a fost transmis Comisiei Europene şi ambasadelor
statelor membre la Bucureşti la data de 17 noiembrie 2005.
Planul de implementare a legislaţiei armonizate şi de consolidare instituţională la
nivel local în anul 2005
Pentru implementarea măsurilor la nivel local, a fost elaborat în colaborare cu Ministerul
Administraţiei şi Internelor „Planul de implementare a legislaţiei armonizate şi consolidare
instituţională la nivel local în anul 2005” aprobat de Guvern în luna martie 2005. Planul,
structurat pe judeţe şi, în cadrul acestora, pe capitolele de acquis, a cuprins măsurile şi
acţiunile necesare pentru o implementare corespunzătoare a acquis-ului comunitar,
identificate de către autorităţile centrale care sunt reprezentate la nivel local prin servicii
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deconcentrate. Planul a fost monitorizat trimestrial, prezentându-se informări în şedinţele de
Guvern.
Misiunile de evaluare ale Comisiei Europene şi ale statelor membre (peer review)
Aceste misiuni reprezintă principala sursă a reprezentanţilor statelor membre de informare şi
evaluare directă a stadiului pregătirii României în diferite domenii, în special în cele vizând
buna funcţionare a pieţei unice. În urma desfăşurării acestor misiuni, la care participă
reprezentanţii ai statelor membre şi ai Comisiei Europene, este elaborat un raport de evaluare
care identifică principalele deficienţe în domeniile vizate. În baza acestor rapoarte sunt
alcătuite ulterior planuri de acţiune care detaliază priorităţile la nivel de măsuri concrete şi
cuantificabile, cu termene şi responsabilităţi precise.
A fost coordonată organizarea misiunilor şi s-a participat la misiunile de evaluare şi de peer
review, au fost evaluate rezultatele exerciţiilor de monitorizare şi, împreună cu instituţiile
implicate, au fost identificate soluţiile pentru remedierea eventualelor aspecte negative
constatate. De asemenea, aplicarea măsurilor necesare a fost monitorizată şi s-a asigurat
transmiterea, prin intermediul Misiunii României de la Bruxelles, a documentelor aferente
instrumentelor de monitorizare.
În cursul anului 2005 au avut loc misiuni de peer review în următoarele domenii: agricultură,
justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, servicii financiare, transport, siguranţă
alimentară, protecţia muncii, precursori de droguri, controlul exporturilor de bunuri cu dublă
utilizare.
Avizarea proiectelor de acte normative care transpun în legislaţia românească
acquis-ul comunitar.
Au fost analizate şi au fost transmise instituţiilor iniţiatoare puncte de vedere privind gradul
de compatibilitate cu acquis-ul comunitar al proiectelor de acte normative prezentate pentru
aviz.

C. Obiectiv privind poltica şi strategia în domeniul dezvoltării regionale
POLITICI REGIONALE ŞI PROGRAMARE
Elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională pentru PND 2007-2013
şi transmiterea ei la MFP pentru a fi supusă evaluării ex-ante de către un
evaluator independent
Elaborarea primei versiuni complete a Programului Operaţional Regional 20072013 si transmiterea neoficială la Comisia Europeană - DG Regio pentru prime
comentarii
Actualizarea şi finalizarea componentei regionale a PND 2007-2013, respectiv:
Analize Economice şi Sociale la nivel regional, SWOT regional şi Strategia
Naţională de Dezvoltare Regională; Programarea financiară
Coordonarea metodologică a elaborării de către ADR, în parteneriatele regionale,
a Documentelor Regionale de Programare şi Implementare (DRPI)
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Organizarea în procesul de elaborare a POR, a unor grupuri de lucru tematice şi
unor Forum-uri parteneriale pentru obţinerea input-urilor necesare elaborării
documentului, conform principilor UE ale parteneriatului şi subsidiarităţii
Activităţi pregătitoare pentru monitorizarea şi evaluarea POR 2007 – 2013
- Crearea- cu sprijinul consultanţilor din Proiectul de Twinning naţional – a unui
Comitet de Monitorizare „virtual” pentru POR alcătuit din : reprezentanţi ai MFP in
calitate de coordonator al viitorului CSC, reprezentanţi ai viitoarelor Autorităţi de
Management ale Programelor Operaţionale Sectoriale, ai Autorităţii de Plată,
Agenţiilor de Dezvoltare Regională ca organisme intermediare pentru POR si ai altor
ministere şi agenţii cu rol de organisme intermediare, precum si parteneri
economico-sociali din cadrul Consiliului Economic şi Social, reprezentanţi ai
Consiliului Concurenţei şi ai Agenţiei pentru Şanse Egale, a cărui primă întâlnire a
avut loc în data de 25 mai 2005. Intîlnirea a reprezentat o punere în temă a membrilor
Comitetului asupra rolului său în monitorizarea POR, direcţii de acţiune şi proceduri
de lucru, descrierea modului de pregătire a Raportului Anual de Implementare a POR
şi agenda Comitetului în anul 2006
- Contribuţie la elaborarea Sistemului Informatic Unic de Management (SMIS) a
Programelor Phare CES 2004-2006 şi a Programului Operaţional Regional 20072013
Actualizarea Documentului de Programare Phare (DPP) CES 2004 –2006 pentru
anii 2005 şi 2006
Sprijinirea implementării Programelor Phare CES prin fundamentarea, în
colaborare cu alte Direcţii, a modificărilor Fişelor de Proiect Phare: Intocmirea de
solicitări adresate Comisiei Europene; elaborarea de note explicative pentru
extensia perioadei de contractare a fondurilor din Phare CES 2003; operarea unor
modificări în fişele de proiect Phare - CES 2003 şi 2004
Elaborarea procedurilor
de modificare a unei fişei de proiect incluse în
Documentul de programare Phare-CES, procedură necesară în procesul de
acreditare EDIS a instituţiei
Elaborarea unor documente pentru fundamentarea programelor Phare CES 2005
şi 2006:
„Lessons learnt for Phare ESC 2005 şi 2006” elaborate pe baza angajamentelor
României în cadrul capitolului 21 de negocieri, al recomandărilor experţilor
evaluatori şi ale CE formulate în Rapoartele periodice privind progresul
României în procesul de pregătire pentru aderare
Analiză comparativă a
proiectelor finanţate de Instituţiile Financiare
Internaţionale (în principal BERD, BEI, Banca Mondială cu proiectele finanţate
prin Programele Phare CES pentru a evidenţia complementaritatea lor sau
situaţiile de suprapunere prin prisma obiectivelor strategice de dezvoltare, ale
României
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Programarea fondurilor adiţionale, în valoare de 18.6 milioane Euro, alocate
Programului Phare - Componenta Coeziune Economică şi Socială, în scopul
remedierii efectelor inundaţiilor din cursul anului 2005
Monitorizarea şi evaluarea Programelor Phare CES
Elaborarea Rapoartelor de monitorizare tehnică, managerială şi financiară a
programelor Phare CES din 2000-2004, pentru fundamentarea dezbaterilor din
Subcomitetul Sectorial de Monitorizare al componentei Coeziune Economică şi
Socială (SMSC) a Programului Phare ( februarie şi iulie)
Pregătire rapoarte sintetice (tehnice şi financiare) ale programelor Phare CES
2000 - 2004 pentru reuniunile Comitetului Comun de Monitorizare (JMC) aprilie şi octombrie 2005. JMC reuneşte reprezentaţii la nivel înalt, din partea
Coordonatorului Naţional al Asistenţei (NAC), Responsabilului Naţional cu
Autorizarea (NAO) şi Comisiei Europene.
Participare la grupurile de lucru organizate de consultanţii externi contractaţi de
CE (ECOTEC) pentru evaluarea programelor Phare CES; monitorizarea şi
raportarea punerii în aplicare a recomandărilor conţinute de rapoartele de
evaluare
Coordonarea interministerială Phare- CES, prin „Comitetul Naţional de
Coordonare Phare CES”.
Raportări diverse şi elaborarea unor materiale de sinteză
Reprezentarea MIE – Direcţia Generală de Dezvoltare Regională în diferite
comitete, întâlniri parteneriale, evenimente ştiinţifice interne şi internaţionale,
precum şi colaborări cu diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale .
Participare la Comitetul pentru Dezvoltarea şi Conversia Regiunilor
organizat de Comisia Europeană - Direcţia Politici Regionale
Participarea la grupul de lucru pentru acţiuni structurale (SWAP)
Componenta regională a PND 2007-2013
Conform procedurilor Uniunii Europene, această componentă este evaluată de un evaluator
independent, care evaluează PND în ansamblu, deci inclusiv componenta regională.
Documentele elaborate (analizele economice şi sociale regionale, strategia naţională de
dezvoltare regională) au fost evaluate de evaluatorul ex-ante, comentariile fiind în general
pozitive, îmbunătăţirea analizelor depinzând, în mare măsură, de extinderea numărului de
indicatori statistici urmăriţi la nivel regional şi de rezultatele studiilor privind mediul
afacerilor şi potenţialul şi cererea în domeniul turismului, ce vor fi elaborate în cadrul unui
proiect de Asistenţă Tehnică.
Principale concluzii ale evaluatorului sunt prezentate în continuare.
Evaluatorii au apreciat că, în pofida limitelor identificate din punct de vedere al datelor
statistice existente, că analiza disparităţilor regionale este mult îmbunătăţită, comparativ cu
cea realizată pentru PND 2004-2006. Profilurile regionale realizate pun în evidenţă structura
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economiilor regionale şi potenţialul de care
fenomenelor socio-economice în cadrul regiunilor.

dispun regiunile, relevând distribuţia

S-au făcut o serie de recomandări (referitoare la aprofundarea analizelor privind
disparităţile urban-rural, cu evidenţierea polilor de creştere, corelarea cu analizele sectoriale
după ce acestea vor fi fost realizate, justificarea disparităţilor în atragerea investiţiilor străine)
care au fost luate în considerarea în procesul de actualizare a analizei disparităţilor regionale
pentru PND 2007 –2013. In acest scop, MIE a solicitat INS extinderea cercetărilor statistice
şi înregistrarea şi a altor indicatorilor necesari fundamentării analizelor la nivel regional. Au
fost solicitate analize speciale privind justificarea disparităţilor în atragerea investiţiilor
străine, ceea ce impune existenţa unor informaţii statistice mult mai detaliate, decât ceea ce se
cunoaşte în prezent.
Programul Operaţional Regional - prima versiune
Prima versiune a Programului Operaţional Regional a fost transmis Comisiei Europene în
decembrie 2005, conform angajamentelor României. El a fost elaborat în largi parteneriate, cu
respectarea regulamentelor UE în vigoare la data respectivă şi în conformitate cu principiile
europene ale parteneriatului şi subsidiarităţii.
Programul Phare Naţional 2005 a fost aprobat de Comitetul de Gestiune Phare al CE,
în luna octombrie 2005. Datorită importanţei pe care sectorul CES o are în procesul
de pregătire pentru utilizarea eficientă a Fondurilor Structurale, după aderarea la UE,
fondurile alocate acestui sector sunt în valoare de 175 milioane Euro, reprezentând
44% din totalul de 396.6 milioane Euro destinate Programului Phare Naţional 2005.
Scurtă prezentare a întâlnirilor parteneriale pentru elaborarea Programului Operaţional
Regional
Întâlnirile parteneriale care au avut loc în cursul anului 2005 au urmărit finalizarea discuţiilor
şi agrearea în parteneriat a SNDR şi a priorităţilor POR şi continuarea procesului de negociere
a conţinutului POR cu Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, prin
delimitarea de conţinutul Programelor Operaţionale Sectoriale (în principal POS
Competitivitate, POS Agricultura, POS Mediu). În acest scop ADR-urile au fost solicitate ca
în cadrul parteneriatelor regionale să analizeze şi să agreeze din numeroasele măsuri
identificate, acele măsuri pe care parteneriatele regionale le consideră absolut necesare pentru
dezvoltarea regiunii, pentru care îşi pot asuma responsabilitatea implementării, inclusiv a
cofinanţării prin POR 2007-2013. S-a solicitat de asemenea descrierea pe scurt a acestor
măsuri (într-un format standardizat), care să conţină informaţii privind justificarea economică,
tipurile de activităţi/proiecte, posibili beneficiari finali, argumente pentru a fi incluse în POR.
In acelaşi timp, ADR-urile au fost solicitate să continue elaborarea Documentului Regional de
Programare şi Implementare (DRPI), documente ce cuprind o serie de detalii operaţionale
privind priorităţile şi măsurile propuse spre finanţare de fiecare regiune de dezvoltare,
contribuind astfel la o mai bună fundamentare a POR.
In februarie 2005 s-a organizat în cadrul proiectului de Twinning naţional o întâlnire ce a
avut ca scop analiza stadiului elaborării a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND
2007-2013, măsura în care aceasta este reprezentativă la nivel regional, priorităţi şi măsuri şi
implementarea lor prin POR,
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În martie 2005 Grupul de Lucru a analizat stadiul elaborării Documentelor Regionale de
Programare şi Implementare (DRPI). De asemenea, s-au dezbătut priorităţile POR şi măsurile
orizontale care s-au conturat, luându-se în considerare propunerea financiară a Ministerului
Finanţelor Publice pentru POR şi o primă alocare financiară pe regiuni.
În aprilie 2005 Grupul de Lucru pentru elaborarea POR, cu sprijinul echipei de asistenţă
tehnică a organizat un seminar în cadrul căruia, pornind de la priorităţile de dezvoltare
regională agreate în procesul partenerial şi informaţiile disponibile privind priorităţile
sectoriale, s-au analizat etapele de parcurs până la elaborarea unei prime schiţe a
Programului Operaţional Regional. La această întâlnire au participat reprezentanţii Agenţiilor
de Dezvoltare Regională, precum şi cei ai Autorităţilor de Management din ministerele de
resort responsabile cu elaborarea programelor sectoriale operaţionale.
Pe data de 25 aprilie 2005, Ministerul Integrării Europene a organizat în cadrul asistenţei
tehnice Forumul “Promovarea şi Sprijinirea Antreprenoriatului în România”, prin care s-a
urmărit consultarea reprezentanţilor mediului de afaceri pentru o mai bună cunoaştere a
problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii şi a putea fundamenta acţiunile menite să
eficientizeze funcţionarea infrastructurii de afaceri (incubatoare de afaceri, parcuri industriale,
parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de consultanţă, centre de informare tehnologică,
asociaţii de afaceri).
Într-o fază mai avansată a elaborării POR, mai – iunie 2005, după stabilirea în parteneriat pe
baza PDR şi a DRPI a principalelor priorităţi, s-au constituit cu sprijinul echipei de asistenţă
tehnică, Grupuri de Lucru Consultative (GLC) pe fiecare din cele 5 priorităţi ale POR,
respectiv:
1.
2.
3.
4.
5.

Îmbunătăţirea Infrastructurii publice regionale şi locale
Dezvoltarea Economiilor Regionale şi Locale
Dezvoltarea Turismului Regional şi Local
Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Asistenţă Tehnică

La aceste GLC– uri au participat reprezentanţi ai ministerelor responsabili cu elaborarea
POS, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai diferitelor asociaţii cu activitate relevantă pentru
dezvoltarea regională , etc .
Rolul acestor GLC-uri a constat în identificarea, în cadrul priorităţilor POR, a domeniilor de
intervenţie şi a proiectelor eligibile, aflate în stadiu avansat de elaborare.
Forumul consultativ organizat pe 28 iunie a marcat o nouă etapă în procesul de identificare a
cerinţelor de dezvoltare ale regiunilor şi domeniilor de intervenţie prin POR. Forumul a supus
spre dezbatere posibile măsuri de finanţat în cadrul priorităţilor POR deja identificate. La
acest forum au participat toţi partenerii implicaţi în dezvoltarea regională: reprezentanţi ai
ADR-urilor, ai altor ONG-uri, ai ministerelor – viitoare Autorităţi de Management ale
Programelor Operaţionale Sectoriale, ai altor ministere cu activitate relevantă pentru
dezvoltare regională, ai autorităţilor publice locale, precum şi reprezentanţi ai partenerilor
economici şi sociali.
De asemenea, în această perioadă au avut loc reuniuni ale CDR şi CNDR, în cadrul cărora sau prezentat, ca documente de lucru, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională a Planului
Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (SNDR) şi Programul Operaţional Regional 2007- 2013.
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De menţionat că, în pregătirea programării financiare a POR s-a iniţiat procesul de
programare financiară a priorităţii de dezvoltare regională a PND, sub coordonarea MFP –
Direcţia Analiză şi Programare. Au fost iniţiate discuţii şi asupra modalităţilor de alocare pe
regiuni a resurselor financiare destinate dezvoltării regionale, pe baza unei propuneri făcute de
MIE. Propunerea Ministerului Integrării Europene a avut în vedere discuţiile cu CDR-urile şi
ADR-urile care au susţinut în marea lor majoritate utilizarea pentru perioada 2007-2013 a
aceleaşi metode de alocare pe regiuni a resurselor financiare destinate dezvoltării regionale,
utilizată în PND 2004-2006 şi respectiv Documentul de Programare PHARE. Metoda are la
bază o alocare invers proporţional cu nivelul de dezvoltare al regiunilor, având ca principal
indicator PIB/ locuitor.
În cadrul Forumului consultativ din data de 11 august, organizat cu sprijinul proiectului de
Asistenţă tehnică RO002/000-02, cu participarea partenerilor naţionali, regionali cât şi socioeconomici relevanţi, au fost prezentate, ca documente de lucru, SNDR şi domeniile de
intervenţie finanţabile ale Programului Operaţional Regional. Forumul s-a desfăşurat în plen
şi pe grupuri de lucru tematice, în cadrul cărora participanţii au dezbătut activităţile eligibile
finanţate prin POR.
În data de 8 septembrie 2005, a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii Agenţiilor de Dezvoltare
Regională în cadrul căreia pe baza analizei măsurilor identificate în cadrul Programului
Operaţional Regional au fost luate în discuţie posibile scheme de finanţare a proiectelor ce vor
fi implementate prin intermediul POR.
Primul draft al POR 2007-2013 a fost finalizat în cursul lunii octombrie 2005 şi a fost
prezentat şi analizat pe data de 1 noiembrie în cadrul unui Forum la care au participat
ministerele de linie, Agenţiile de Dezvoltare Regională, reprezentanţi ai Delegaţiei
Comisiei Europene, precum şi parteneri socio-economici .

IMPLEMENTARE
I.
CONTRACTAREA PROGRAMULUI PHARE CES 2003 – COMPONENTA
INVESTITII
Obiectivul general al asistentei financiare nerambursabile acordata de Uniunea Europeana
Guvernului Romaniei prin Programul Phare - Coeziune Economica si Sociala este sustinerea
eforturilor acestuia de a implementa o politica regionala integrata, prin dezvoltarea unor
proiecte in sectoarele prioritare, in scopul cresterii potentialului economic si social in cele 8
regiuni de dezvoltare, in concordanta cu Planul National de Dezvoltare.
In cadrul Programului Phare 2003 – Coeziune Economica si Sociala, Ministerul
Integrarii Europene, in calitate de Autoritate Contractanta, a desfasurat activitati specifice de
pregatire si de contractare a componentei de investitii pentru urmatoarele sub-componente:
A. TVET – Invatamant profesional si tehnic ale carui obiective se concretizeaza in:
-

Efectuarea unor lucrari de reparatii si consolidare pentru un numar de 111 scoli care
prezinta deteriorari majore, furnizarea de utilitati, pregatirea claselor pentru instalarea
echipamentului informatic si reabilitarea atelierelor de pregatire profesionala. Pentru
aceasta sub-componenta a fost alocat un buget de 12,8 mil.Euro (9,6 mil.euro Phare +
3,2 mil.euro co-finantare nationala), buget contractat in proportie de 100% şi
concretizat in incheierea a 23 de contracte de lucrari.
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-

Achizitionarea de bunuri constand in echipamente informatice si de birou pentru
150 de scoli care sa serveasca nevoilor de instruire ale tinerilor in vederea regenerarii
economiilor locale din orasele mici si mijlocii, precum si din mediul rural. Bugetul
alocat pentru aceasta activitate a fost de 7,0 mil. Euro (5,250 mil. Euro Phare+ 1,750
mil. Euro co-finantare nationala) si a fost contractat in proportie de 100%, numarul de
contracte incheiate pentru aceasta sub-componenta fiind de 2.

-

Achizitionarea de echipamente specializate pentru 111 ateliere scolare care are drept
scop consolidarea sistemului de invatamant profesional si tehnic, si care contribuie la
cresterea gradului de calificare a elevilor din aceste scoli in vederea recunoasterii
competentelor lor profesionale pe piata muncii. Aceasta sub-componenta a avut un
buget alocat de 18,4 mil.euro (13,8 mil. Euro Phare+ 4,6 mil. Euro co-finantare
nationala), fiind incheiate 14 contracte de achizitii.

B. Dezvoltarea Resurselor Umane
Această sub-componentă s-a adresat următoarelor două priorităţi:
-

calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde mai bine nevoilor
de evolutie de pe piata fortei de munca;

-

imbunatatirea masurilor active de ocupare, ca instrument sistemic de stimulare
a ocuparii.

Obiectivele specifice in cadrul acestei sub-componente au fost:
-

dezvoltarea abilitatilor fortei de munca pentru a deveni mai adaptabila la schimbarile
structurale in contextul deficitului de competente identificat pe piata fortei de munca,
cu accent pe calificarea si recalificarea fortei de munca pentru a raspunde cat mai bine
nevoilor de evolutie de pe acest tip de piata;

-

facilitarea accesului pe piata fortei de munca a celor aflati in cautarea unui loc de
munca, prin intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltarea de noi abilitati
corespunzator nevoilor in evolutie de pe piata fortei de munca, promovarea
oportunitatilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile, cum sunt tinerii someri,
precum si somerii de lunga durata.

Pentru cele două prioritati mentionate mai sus s-a depus un numar de 930 proiecte. In
urma procesului de evaluare s-au incheiat 153 contracte din care: Regiunea Nord-Est – 26,
Regiunea Sud-Est – 24, Regiunea Sud Muntenia – 23, Regiunea Sud-Vest – 17, Regiunea
Vest – 13, Regiunea Nord-Vest – 21, Regiunea Centru – 16, Regiunea Bucuresti-Ilfov – 13.
Bugetul alocat acestei componente a insumat 7,2 mil. Euro (5,4 mil. Euro Phare+ 1,8 mil.
Euro co-finantare nationala) şi a fost integral contractat.
Schema de credite pentru IMM-uri este operationala , iar cererile de credit se depun la
filialele BCR (banca implementatoare a schemei) din cele 4 zone de prioritate I (N-E, S-E, SMuntenia si N-V). Un credit se compune dintr-o componenta Phare, care poate reprezenta
maxim 300 000 EURO – din care 75% este partea rambursabila (credit) si 25% partea
nerambursabila (grant) si o componenta BCR, reprezentand 25% din valoarea imprumutului.
Imprumuturile urmaresc in primul rand ca IMM-urile sa poata investi in bunuri de capital,
dar si in activitati care au ca scop stimularea investirii in tehnologii avansate utilizate de IMM
in desfasurarea operatiunilor lor (ex: cumparare de licente, de software pentru modernizarea
operatiilor-productie computerizata, imbunatatirea procesului de management – cumpararea
de servicii de consultanta pentru tinerea contabilitatii in sistem computerizat, etc).
Pana la sfarsitul anului 2005 s-au incheiat un numar de 153 de contracte in valoare de 19
731 631 Euro din care suma de 14 798 688 Euro reprezinta partea Phare. Fondul initial de
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11,3 MEuro a fost epuizat, iar in acest moment 15 cereri sunt înscrise intr-un registru unic de
asteptare, urmand ca acestea sa fie analizate pe masura rambursarii creditelor de catre
imprumutatii care au incheiat contracte de credit cu BCR (fondul este revolving). Activitatea
de monitorizare este desfasurata de fiecare Agentie pentru Dezvoltare Regionala si
centralizata la nivelul Ministerului Integrarii Europene – Direcţia Implementare.
C. Managementul Deseurilor
Obiectivul principal al Schemei de investitii pentru proiectele mici de gestionare a
deseurilor este acela al asigurarii atat a asistentei tehnice, cat si a celei financiare a
autoritatilor publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor. In cadrul Programului
Phare-CES 2003, aceasta schema s-a implementat ca o schema pilot numai in regiunea de
dezvoltare Centru, cu scopul de a sprijini autoritatile locale in eforturile lor de a reduce
volumul deseurilor si de a stimula colectarea selectiva a acestora.
Bugetul total alocat a fost de 10,1 mil. Euro (7,6 mil. Euro Phare+ 2,5 mil. Euro cofinantare nationala) si a fost contractat in proportie de 100%. S-a incheiat un numar de 13
contracte, iar schema se va extinde si la nivelul celorlalte 7 regiuni de dezvoltare, cu finantare
din Programul Phare –CES 2004.
D. Infrastructura mare
Bugetul a insumat pentru aceasta sub-componenta 77,8 mil. Euro (35,9 mil.euro Phare+
12,4 mil. Euro co-finantare nationala + 29,5 mil. Euro credit BEI pentru sub-componenta
SAMTID). Din aceasta suma, 12,4 mil. Euro reprezinta fonduri alocate reabilitarii
infrastructurii institutiilor de invatamant afectate de inundatiile din anul 2005, cu termen
limita de contractare 31 iulie 2006.
D.1. Infrastructura regionala si locala
Obiectivele acestei sub-componente sunt:
-

dezvoltarea infrastructurii care sa sustina dezvoltarea turismului in scopul cresterii
competitivitatii IMM-urilor din acest sector si sa creasca atractivitatea zonelor cu
potential turistic;
reabilitarea zonelor degradate, cu potential economic;
dezvoltarea infrastructurii care sa sustina afacerile si turismul, in sensul cresterii
competitivitatii IMM-urilor prin imbunatatirea accesului la tehnologii, servicii, piete si
informatii;
reabilitarea infrastructurii in zonele afectate de inundatii;
imbunatatirea infrastructurii de transport regional.

In cadrul acestei sub-componente s-au contractat 4 proiecte de infrastructura regionala in
valoare de 11,7 mil. Euro (8,817 mil. Euro Phare + 2,939 mil. Euro co-finantare nationala), si
anume: reabilitarea ecologica a Lacului Snagov; parc industrial Turnu-Magurele;
dezvoltarea potentialului turistic al statiunii Moneasa; ecologizarea si modernizarea zonelor
de protectie a monumentelor din patrimonial UNESCO si national - Manastiri Suceava.
Mentionam ca licitatiile pentru selectarea constructorilor pentru proiectele privind Lacul
Snagov si Parcul Industrial Turnu Magurele au fost lansate in luna mai 2005, iar cele pentru
Moneasa si Manastiri Suceava au fost lansate in luna septembrie 2005.
D.2. Programul SAMTID
Obiectivul Programului SAMTID este de a spijini Guvernul Romaniei sa dezvolte si sa
implementeze un program multi-anual integrat de investitii pentru crearea unor servicii de
alimentare cu apa durabile, in orasele mici si mijlocii.
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In cadrul acestu program, faza a doua, au fost contractate 5 proiecte de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apa in judetele Arad cu o valoare totala de 8,8 mil euro,
Maramures – 13,3 mil. Euro, Mures-Harghita – 14,1 mil.Euro, Prahova – 11,3 mil. Euro,
Suceava – 10,5 mil. Euro.
E. Servicii pentru dezvoltarea afacerilor
In cadrul acestei sub-componente a fost incheiat un 1 contract, in valoare de 3,9 mil. Euro,
care are ca obiectiv principal dezvoltarea sectorului privat, prin intarirea capacitatii de
management a IMM si a cresterii competitivitatii acestora la crearea de noi locuri de munca si
cresterea exporturilor.
II.

Selecţia la nivel naţional a proiectelor de infrastructură mare din cadrul
Programului Phare CES 2004-2006, Componenta O „IMBUNATATIREA
INFRASTRUCTURII
REGIONALE
PENTRU
SPRIJINIREA
DEZVOLTARII ECONOMICE”

Aceasta componenta are ca obiective: reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism si
accesul la astfel de facilitati, reabilitarea legaturilor regionale de transport (drumuri de
centura, drumuri judetene, masuri de siguranta traficului), reabilitarea si revigorarea zonelor
industriale inclusiv ecologizarea acestor arii si accesul la acestea, dezvoltarea infrastructurii
de afaceri in vederea cresterii accesului la piete, informatii, servicii si tehnologii.
In ultimul trimestru al anului 2005 s-a desfasurat etapa de selectie la nivel national a
proiectelor de infrastructura regionala. Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala a
aprobat lista cuprinzand proiectele ce vor fi pregatite pentru finantare pentru fiecare din anii
2004, 2005 si 2006, precum si lista de rezerva a proiectelor. Au fost propuse spre finantare
136 de proiecte, din care 12 proiecte urmeaza a fi finantate din bugetul Phare 2004, 28
proiecte din bugetele Phare 2005 si 2006, restul de 96 de proiecte vor constitui portofoliul de
proiecte pentru fondurile structurale.
Bugetul Phare alocat acestei masuri, pentru anii 2004, 2005 si 2006 , este de 132,9 Meuro.

III.

Programe finanţate de la bugetul de stat

III.1. Subprogramul „Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii” (aprobat prin HG nr. 322/2003, cu modificările şi
completările ulterioare) finanţează investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii în
achiziţionarea de utilaje, instalaţii, echipamente, cu excepţia autovehiculelor, precum şi în
reabilitarea clădirilor, necesare dezvoltării producţiei şi/sau serviciilor, din 78 localităţi
urbane caracterizate de rang III, conform legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului, cu excepţia zonelor de restructurare industrială (HG nr 399/2001).
Subprogramul a fost lansat în luna mai 2003 şi s-a încheiat la 31 decembrie 2005.
Valoarea totală a celor 143 contracte de finanţare încheiate a fost de 31, 68 mil. RON. Sau plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 23,03 mil. RON pentru 99 proiecte.
Pentru 44 de proiecte beneficiarii au solicitat rezilierea contractelor de finanţare deoarece nu
au obţinut credite bancare pentru a face dovada achitării contribuţiei proprii (de cel puţin 50%
din valoarea eligibilă a proiectelor, precum şi a valorii TVA aferentă facturii). Valoarea
contractelor de asistenţă tehnică încheiate cu ADR a fost de 614,2 mii RON iar valoarea
asistenţei tehnice plătită a fost de 304,123 mii RON.
Contractele de finanţare din bugetul subprogramului au o perioadă de valabilitate de 5 ani
de la data finalizării execuţiei fiecărui proiect.
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III.2. Subprogramul „Investiţii în servicii sociale” (aprobat prin HG nr.93/2003, cu
modificările şi completările ulterioare) se adresează consiliilor locale şi judeţene (beneficiari)
care implementează proiecte în vederea dezvoltării capacităţii sistemului de asistenţă socială
pe întreg teritoriul României, cu excepţia zonelor de restructurare industrială (HG nr
399/2001).
Subprogramul a fost lansat în luna mai 2003 şi s-a încheiat la 31 decembrie 2005.
Valoarea totală a celor 209 contracte de finanţare încheiate a fost de 48, 15 mil. RON. Sau plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 40,72 mil. RON pentru 195
proiecte. Pentru 14 proiecte beneficiarii au solicitat rezilierea contractelor de finanţare,
deoarece nu au obţinut credite bancare pentru a face dovada achitării contribuţiei proprii (de
cel puţin 10% din valoarea eligibilă a proiectelor, precum şi a valorii TVA aferentă facturii).
Valoarea contractelor de asistenţă tehnică încheiate cu ADR a fost de 664,0 mii RON, iar
valoarea asistenţei tehnice plătită a fost de 354,82 mii RON.
Contractele de finanţare din bugetul subprogramului au o perioadă de valabilitate de 5 ani
de la data finalizării execuţiei fiecărui proiect;
III.3. Subprogramul „Investitii in turism” (aprobat prin HG nr. 1307/2004, cu
modificările şi completările ulterioare) finanţează investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii
(beneficiari) în achiziţionarea de bunuri, cu excepţia mijloacelor de transport de orice fel, în
modernizarea/reabilitarea
activelor
corporale
care
constituie
infrastructura
turistică/balneară/tratament/agrement necesară dezvoltării serviciilor turistice şi/sau serviciilor
complementare, precum şi construcţia structurilor de agrement, în 41 de staţiuni turistice de
interes naţional şi local, aprobate prin Hotărâri de Guvern.
Sprijinul financiar nerambursabil, acordat exclusiv de la bugetul statului este cuprins între
100 mil RON şi 400 mil RON, reprezentând maximum 50% din costurile total eligibile ale
proiectelor, restul de 50% fiind suportat de către beneficiarul Contractului de finanţare.
Subprogramul a fost lansat în luna octombrie 2004 şi se finalizează la 31 decembrie 2006.
Valoarea totală a celor 73 de contracte de finanţare încheiate este de 22, 46 mil. RON. Sau plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 194,16 mii.RON pentru 5 proiecte
(pana la sfarsitul anului 2005).
Valoarea contractelor de asistenţă tehnică încheiate cu ADR a fost de 413,0 mii RON, iar
asistenţă tehnică plătită a fost de 33,092 mii RON.

ASISTENŢA TEHNICA
Conform Memorandumurilor de Finantare relevante, pentru programul Phare CES, MIE
actioneaza ca Agentie de Implementare pentru proiectele de investitii în CES, pentru
proiectele de asistenta tehnica ce sprijina componenta de investitii si pentru proiectele de
constructie institutionala.
In acest context, în anul calendaristic 2005, activitatile au constat în:
I.

Lansare/Contractare proiecte de servicii si proiecte conexe acestora de
achizitii de bunuri, cu finantare Phare CES 2003 si 2004:
- contractarea a 30 proiecte cu finantare Phare CES 2003, cuprinzand contracte
de servicii (inclusiv 8 incheiate cu ADR-urile) si contracte de achizitii de
bunuri conexe contractelor de servicii avand ca beneficiari MMSSF si MEC;
- contractarea a 2 proiecte de servicii cu finantare Phare CES 2004;
- lansarea a altor 8 proiecte de servicii cu finantare Phare CES 2004, din care
pentru 4 au avut loc inclusiv sesiunile de pre-calificare si/sau evaluare.
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II.

Implementarea / monitorizarea / inchiderea contractelor de servicii si achizitii
de bunuri conexe, cu finantare Phare CES 2000 – 2004:
finalizarea implementarii / monitorizarii si inchiderea unui proiect de
servicii de supervizare a lucrarilor de constructii cu finantare Phare CES 2000,
derulat in colaborare cu Directia Monitorizare;
implementarea / monitorizarea si inchiderea proiectelor de asistenta
tehnica finantate din programul Phare CES 2001, inclusiv 8 contracte de
servicii incheiate cu ADR-urile (14 contracte din care 10 in gestionare directa1
si 4 in colaborare2 cu alte directii din MIE);
implementarea / monitorizarea si inchiderea proiectelor de asistenta
tehnica finantate din programul Phare CES 2002, inclusiv 8 contracte de
servicii incheiate cu ADR-urile (24 contracte din care 22 in gestiune directa si
2 in colaborare cu alte directii din MIE);
implementarea / monitorizarea proiectelor de asistenta tehnica
finantate din programul Phare CES 2003 (20 contracte, aflate in gestionare
directa, din totalul de 30 contractate);
implementarea / monitorizarea a 2 proiecte de servicii finantate in
cadrul programului Phare 2004 CES, aflate in gestionare directa.

III.

Pregatirea procedurilor interne specifice in vederea acreditarii EDIS:
actualizarea constanta a manualelor de proceduri interne;
elaborarea de liste interne de verificare si formate standard pentru
diverse documente (ordine administrative, scrisori de notificare, solicitari de
derogari etc.);
stabilire/actualizare fise post;
incheierea acordurilor cadru de implementare pentru proiectele cu
finantare PHARE CES contractate de MIE si pentru care Autoritati de
Implementare sunt alte ministere/agentii etc

IV.

Dezvoltarea activitatii unitatii de training din cadrul Directiei:
analiza nevoilor de instruire pentru personalul MIE care lucreaza in
domeniul dezvoltarii regionale si dezvoltarea de module de instruire specifica;
realizarea manualului de initiere in activitatea MIE in domeniul
dezvoltarii regionale pentru noii angajati din structurile MIE aferente acestor
activitati (directiile care au ca domeniu de activitate dezvoltarea regionala);
realizarea bazei de date cu persoanele instruite in domeniul dezvoltarii
regionale

V.

Colaborarea cu Directia Politici Regionale si Programare in procesul de elaborare
a ROP, in special in legatura cu prioritatea Asistenta Tehnica din cadrul acestuia.

VI.

Raportari periodice catre Ministerul de Finante – Coordonatorul National al
Asistentei si Fondul National, cu privire la stadiul contractarii, al implementarii
proiectelor, si al pregatirii pentru EDIS.

1

Director de proiect nominalizat din cadrul Directiei Asistenta Tehnica
Director de proiect nominalizat din cadrul altei directii, sprijinit de catre un Ofiter de proiect
nominalizat din cadrul Directiei Asistenta Tehnica
2
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MONITORIZARE
Activitatea de monitorizare constă din urmărirea implementării proiectelor, astfel cum
acestea au fost contractate în urma procesului de evaluare, în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale şi specifice, potrivit fiecărei scheme de finanţare în parte. Această activitate are ca
scop implementarea proiectelor în condiţiile asumate de părţi prin contract şi potrivit
procedurilor specifice aplicabile acestora (inclusiv proceduri de achiziţie).
Monitorizarea reprezintă examinarea sistematică a resurselor şi rezultatelor investiţiilor şi
se bazează pe un sistem coerent de informaţii, care include raportări, modificări de contracte,
informaţii financiare şi indicatori. Informaţiile de monitorizare sunt obţinute în principal de la
beneficiarii finanţării şi de la Agenţiile pentru Dezvoltare Regională.
Monitorizarea se desfăşoară potrivit procedurilor specifice dezvoltate de această direcţie şi
îmbunătăţite în vederea corelării lor cu cerinţele de management al fondurilor potrivit EDIS.
Procedurile de monitorizare EDIS au fost realizate de Direcţia Monitorizare si aprobate de
Comisia de acreditare EDIS fara recomandări de modificări sau adăugiri.
I. Activitatea de monitorizare pe proiecte de investiţii/granturi
Pentru perioada raportată, numărul total de proiecte a căror implementare a fost
gestionată, este de 714 proiecte + 23 contracte TVET. Activitatea compartimentului de
monitorizare granturi s-a desfăşurat în principal pentru cele 403 proiecte în valoare totală de
aproximativ 30.450.000 Euro (Phare şi co-finanţare naţională), contractate în cadrul
Programului Phare 2001 – RO0108.03, prin următoarele scheme de finanţare:
- A. Asistenţă pentru IMM-uri – 271 proiecte;
- C. Schema de investiţii în servicii sociale – 132 proiecte;
În cadrul aceleiaşi linii bugetare au fost contractate şi cele 87 proiecte de infrastructură
mică, a căror activitate de monitorizare va fi descrisă la activităţile compartimentului de
infrastructură.
De asemenea, activitatea de monitorizare s-a desfăşurat si pentru cele 311 proiecte în
valoare totală de 16.567.543,66 Euro (Phare şi co-finanţare naţională), contractate în cadrul
Programului Phare 2002–RO-2002/000-586.05.02.02, componenta de Dezvoltare a Resurselor
Umane ;
Activitatea propriu-zisă de monitorizare a constat din:
- redactarea listei contractelor, în vederea endorsării acestora de către Delegaţia CE,
potrivit prevederilor PRAG;
- verificarea/întocmirea actelor adiţionale pentru modificarea contractelor de grant,
aferente celor trei scheme de finanţare;
Pentru componentele finanţate în cadrul programului Phare 2001, a fost încheiat un
număr total de 826 acte adiţionale. Pentru componentele finanţate în cadrul
programului Phare 2002, a fost încheiat un număr total de 403 acte adiţionale.
- efectuarea de vizite la locul de implementare a proiectelor (min. 5%, potrivit
procedurii de monitorizare) şi întocmirea rapoartelor de vizită (înainte de contractare
şi pe durata implementării proiectelor);
- acordarea de asistenţă de specialitate ADR/beneficiarilor contractelor de investiţii, în
aplicarea procedurilor de monitorizare, PRAG şi a procedurilor de achiziţii;
- verificarea a 490 de rapoarte finale în vederea avizării la plată a acestora, pentru
proiectele finanţate din Phare 2001;
- verificarea a 120 rapoarte intermediare în vederea avizării la plată a acestora, pentru
proiectele finanţate din Phare 2001;
- acordarea de asistenta celor 23 contracte TVET in vederea obtinerii scutirii de TVA si
TVA in vama si taxe vamale;
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-

-

-

realizarea a peste 400 de adrese privind rezolvarea problemelor inerente livrării a peste
3600 de repere;
urmărirea riguroasa a îndeplinirii clauzelor contractuale a furnizorilor de echipamente
si livrarea lor la toate cele 111 scoli in condiţiile unui an plin de evenimente naturale
nedorite care de multe ori au distrus drumurile de acces către obiective;
pe parcursul implementării proiectelor au fost reziliate 51 contracte – Phare 2001 şi 6
contracte – Phare 2002, potrivit procedurilor în vigoare; de cele mai multe ori, această
activitate a presupus verificarea raportărilor finale ale beneficiarilor; motivele
principale ale acestor rezilieri au fost determinate fie de imposibilitatea beneficiarilor
de a asigura co-finanţarea proiectului prin contribuţia proprie, fie de nerespectarea
procedurilor de achiziţie potrivit prevederilor PRAG/legislaţiei româneşti sau a altor
clauze contractuale;
coordonarea întocmirii rapoartelor trimestriale/intermediare/finale ale ADR potrivit
procedurii de monitorizare;
asigurarea de suport tehnic în elaborarea altor proceduri (evaluare,
contractare)/contracte/acorduri cadru, specifice implementării proiectelor;
realizarea corelării procedurilor de monitorizare a proiectelor cu specificul fiecărei
scheme de finanţare nerambursabilă, inclusiv a modelelor specifice de raportări;
participarea la întâlnirile cu ADR-uri/beneficiari/Delegaţia CE/alte instituţii
publice/alte direcţii din cadrul MIE, în vederea clarificării unor probleme apărute în
implementarea proiectelor de acest tip şi în scopul interpretării unitare şi coerente a
prevederilor aplicabile acestora;
redactarea a numeroase rapoarte şi situaţii referitoare la stadiul de implementare a
proiectelor, fie la nivelul fiecăruia în parte, fie la nivel de schemă de finanţare/regiune
de dezvoltare/judeţ/ţară, potrivit fiecărei solicitări în parte;
transmiterea de informaţii şi colaborarea cu diverse instituţii publice (DNA, DLAF,
diverse misiuni de audit interne sau aparţinând CE), la solicitarea punctuală a acestora,
în vederea soluţionării acestor solicitări;
coordonarea activităţii de transmitere la Monitorul Oficial, a anunţurilor de participare
la licitaţii, anunţurilor de intenţie sau de atribuire pentru beneficiarii tuturor schemelor
de granturi (aproximativ 2.500 de publicări); de asemenea, s-a asigurat în mod curent
eliberarea de adrese, care să faciliteze obţinerea de către beneficiari a scutirii de TVA
sau de taxe vamale, potrivit reglementărilor fiscale în vigoare (aproximativ 3.000
adrese).

II. Activitatea de monitorizare pe proiecte de infrastructură, de mari şi mici
dimensiuni
Compartimentul de monitorizare proiecte de infrastructură a fost responsabil de un număr
de 50 de contracte de lucrări/infrastructură de mari dimensiuni şi 87 de contracte de
granturi/infrastructură de mici dimensiuni. De asemenea sunt monitorizate, din punct de
vedere ethnic, 7 contracte de asistenţă tehnică.
Activitatea compartimentului s-a desfăşurat în principal pentru cele 51 de contracte de
lucrări (infrastructură mare), inclusiv TVET şi SAMTID, în valoare totală de 218.412.488,34
Euro (Phare, co-finanţare naţională şi contribuţie locală, după caz), contractate în cadrul
programelor Phare 2000, 2001SIF, 2001, 2002 şi pentru cele 87 de proiecte de infrastructură
mică în valoare totală de 36.021.529,11Euro (Phare şi co-finanţare naţională), contractate în
cadrul Programului Phare 2001(schemă de granturi).
Activitatea propriu-zisă de monitorizare a constat din:
- colaborarea cu beneficiarul local şi consultantul în vederea depăşirii problemelor
apărute ca urmare a dificultăţilor tehnice şi a lucrărilor neprevăzute;
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-

verificarea şi aprobarea propunerii inginerului de a întocmi ordine de variaţie, care au
ca obiect includerea de lucrări omise, lucrări suplimentare, lucrări neprevăzute în
obiectivul proiectului;
verificarea şi înaintarea la plată, lunar, a certificatelor de plată intermediare;
andorsarea desenelor de execuţie, verificate şi aprobate de consultant;
verificarea recomandărilor consultantului în vederea întocmirii actelor adiţionale;
întocmirea şi propunerea spre aprobare a actelor adiţionale, care au ca obiect
prelungirea perioadei de implementare şi/sau îmbunătăţirea obiectivelor proiectelor;
analiza şi aprobarea subcontractorilor propuşi de constructor şi aprobaţi de consultant,
în funcţie de limita de subcontractare;
verificarea şi aprobarea Rapoartelor lunare şi trimestriale întocmite de consultant;
verificarea şi propunerea spre aprobare a experţilor locali şi internaţionali în cadrul
contractelor de servicii;
participarea la şedinţe lunare de progres şi la comitetele locale de coordonare, în
funcţie de problemele apărute pe şantiere;
redactarea de adrese, care să faciliteze obţinerea de către constructori a scutirii de
TVA sau de taxe vamale, potrivit reglementărilor fiscale în vigoare;
analiza şi informarea/soluţionarea diverselor probleme/solicitări supuse atenţiei
Ministerului Integrării Europene de către constructori, consultanţi, beneficiari locali;

În perioada raportată s-au finalizat cu succes următoarele proiecte de infrastructură:
Programul Phare 2000:
„Infrastructura locală şi regională” – RO.0007.02.03, având ca obiective generale
îmbunătăţirea structurii de transport care leagă polii economici şi coridoarele europene,
îmbunătăţirea accesului către zonele industriale, dezvoltarea infrastructurii care sprijină
dezvoltarea afacerilor în scopul creşterii competitivităţii IMM-urilor, reabilitarea unor zone
degradate sau vulnerabile.
În cadrul acestui program au fost selectate şi s-au contractat lucrările de construcţii pentru
11 proiecte de infrastructură.
Proiectele care beneficiază de finanţare nerambursabilă alocată corespunzător acestei
componente conform contractelor încheiate între MIE (Angajator) pe de o parte şi Constructor
(Contractor) pe de altă parte, sunt:
reconstrucţia Podului peste Râul Prut de la Radauti Prut-Lipcani;
Centru Universitar de Inovatie si Parc de Dezvoltare a Infrastructurii de
Afaceri pentru IMM si Investitori Privati – Iasi;
Reabilitarea Zonei Industriale Siret;
Modernizarea infrastructurii de acces Busteni – Valea Alba – Calinderu;
Parc de Dezvoltare a Infrastructurii de Afaceri Pentru IMM şi Intreprinzatorii
Privati din Bacau (Parc Industrial H.I.T. Hemeiusi);
Parc Industrial Sud - Satu Mare;
Dezvoltarea Zonei Economice Cluj-Vest;
Reabilitarea Infrastructurii în Zona Industriala Tandarei;
Modernizarea Infrastructurii In Zona Lacului Amara;
Reabilitarea Economica şi Ecologica a Bazinului Râului Teleajen;
Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Turism în Piatra Neamt;
Programul Phare ”Facilitatea Suplimentară de Investiţii” (SIF) 2001

25

Bucureşti 040129, Bd. Liberăţtii nr.12, sector 5, ROMΑNIA; Tel: 311 41 86; Fax: 311 41 95

Conform Memorandum-ului semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, a
fost alocat prin programul Phare SIF 2001, un fond suplimentar pentru a finanţa 9 proiecte de
infrastructură selectate din lista proiectelor Phare 2000, proiecte mature, cu studii de
fezabilitate realizate.
In prezent, se desfăşoară monitorizarea implementării a 7 proiecte ( 2 au fost finalizate),
sub îndrumarea directă a firmei de asistenţă tehnică contractată pentru supervizarea lucrărilor
de construcţii, şi anume:
Centrul De Afaceri – Millenium III Baia Mare;
Imbunatatirea Traficului pe DN 24 (E581) – Centura Tecuci;
Consolidare mal stâng al Fluviului Dunarea în Zona Portului Corabia;
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Parc Industrial Jibou;
Parc Industrial Vidrasau – Târgu Mureş
Programul Phare 2001
În cadrul cestei scheme a fost încheiat un număr de 6 contracte, unul singur fiind finalizat
(Incubator de afaceri pentru IMM-uri în Botoşani):
Există şi o serie de proiecte care nu au fost finalizate, şi anume:
Parc Industrial Braila;
Pavilion Expoziţional Constanta;
Parcul Industrial Turnu Magurele.
Activităţile de monitorizare desfăşurate pentru proiectele TVET au fost similare cu cele
pentru proiectele de infrastructura mare, cu respectarea prevederilor manualului FIDIC,
Cartea Galbenă. În perioada de raportare s-a aprobat de către MIE şi Delegaţia CE prelungirea
implementării acestora până la sfârşitul lunii martie 2005.
Această componentă vizează ca realizare finală reabilitare unui număr de 100 de şcoli şi
11 centre de educare, dispuse în cele 7 Regiuni de Dezvoltare, pe teritoriul cărora se află
zonele prioritare. Datorită eforturilor deosebite depuse de MIE şi Consultant în cursul anului
2005 au fost recepţionate toate şcolile şi centrele de resurse.
Programul Phare 2001
Aceasta este o componentă multi-anuală a programului Phare Coeziune Economică şi
Socială, caracterizată de constanţa priorităţilor strategice, şi care vizează îmbunătăţirea
competitivităţii regionale şi a atractivităţii acestora pentru investitori – şi în consecinţă
sprijinirea dezvoltării economice a regiunilor – prin dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii
care sprijină direct dezvoltarea afacerilor.
Proiectele aflate în implementare sunt:
Centru Economic Bucovina Suceava - Incubator de Afaceri;
Centru de Marketing pentru produse Agro-Alimentare Cluj;
Imbunatatirea Conditiilor de Mediu în Municipiul Calafat - Lot 1 şi Lot 2.
Sprijin de investiţii pentru programul de dezvoltare a infrastructurii oraşelor mici şi
mijlocii (SAMTID), se adresează oraşelor mici şi mijlocii pentru reabilitarea, modernizarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii locale de apă şi apă uzată, pentru a se conforma cu standardele de
mediu şi a asigura furnizarea continuă de apă, încurajându-le să caute căi pentru a valorifica
experienţa pozitivă pe care marii operatori din România au câştigat-o deja. Obiectivele
specifice sunt: comercializarea furnizării serviciilor de apă şi apă uzată, pe bază de voluntariat
şi crearea unor furnizori de servicii regionale integrate autonome, eficiente si viabile din punct
de vedere financiar.
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Proiectele aflate in implementare sunt:
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile urbane din bazinul
hidrografic Somes-Tisa;
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetul Botosani;
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetul Alba;
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetul Călăraşi;
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din judetul Hunedoara;
Programul Phare 2002
Infrastructură regională de afaceri, este o continuare a mecanismului „pipeline” iniţiat
în anii 2000 şi 2001, iar identificarea, evaluarea, selecţia şi implementarea proiectelor vor
urma aceleaşi reguli şi priorităţi decise în anii 2000 şi 2001.
Cele 10 proiecte aflate în implementare sunt:
reabilitarea Drumului National DN 2B (E87) Galati – Giurgiulesti;
reabilitarea zonei sub-urbane de nord a Bucurestiului;
dezvoltarea durabila a zonei Ilovita- Bahna-Ciresu-Marga, Mehedinti;
reabilitarea drumului DJ 131 in vederea inbunatatirii traficului regional;
modernizarea si extinderea statiei de epurare si a retelei de canalizare pentru
dezvoltarea durabila a orasului Zalau;
reabilitarea ariei turistice a Manastirii Agapia;
îmbunatatirea accesului la coridorul IV Pan-European, reabilitarea DN 21 DrajnaCalarasi;
Incubator si Centru de afaceri Tutova-Barlad;
Parc Industrial Bors;
dezvoltarea ariei turistice Luna Şes – Borsa;
Schema de finanţare pentru proiectele de infrastructură mică – RO 0108.03.05
Această schemă are ca obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea
creşterii atractivităţii pentru investiţii în zonele urbane, reabilitarea mediului urban şi sporirea
calităţii vieţii în comunităţile din zonele de restructurare industrială; reabilitarea patrimoniului
istoric şi cultural, în vederea sporirii atractivităţii turistice şi de afaceri a zonelor urbane.
Beneficiarii eligibili sunt Consiliile locale/Primării sau Consilii Judetene, iar suma minima
si maxima de finanţare este cuprinsa intre 100.000 Euro si 850.000 Euro (contribuţia proprie
fiind de minim 10% din valoarea proiectului, numai în numerar).
Au fost semnate 87 de contracte în valoare de 36,021,529.20 Euro, implementate în 7
Regiuni de Dezvoltare Regională.
Activităţile de monitorizare desfăşurate pentru implementarea proiectelor de infrastructură
mică sunt cele specifice contractelor de granturi, astfel cum au fost descrise, la care se adaugă
colaborarea cu firma de consultanţă în vederea verificării şi aprobării documentaţiei tehnice
privind execuţia de lucrări.
Contractele din cadrul componentelor de infrastructură beneficiază de asistenţă tehnică
de specialitate, care se materializează în contracte de servicii încheiate cu o firmă de
consultanţă, cum ar fi:. INOCSA Ingineria S.L., Hill International, Louis Berger SAS, TPF
Consulting. În cadrul acestor contracte de servicii, compartimentul a asigurat verificarea
tehnică în privinţa îndeplinirii atribuţiilor firmelor de asistenţă tehnică, potrivit termenilor de
referinţă şi în raport cu atribuţiile acestora în contractele de lucrări corespunzătoare.
În cursul anului 2006, Direcţia monitorizare va urmări în continuare implementarea
tuturor proiectelor care se află în responsabilitatea sa, în vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite şi a atingerii indicatorilor propuşi, în limitele contractuale specifice fiecărei scheme
de finanţare în parte.
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COOPERARE TRANSFRONTLIERA
Începând cu anul 2001 Ministerul Integrării Europene este Agenţie de Implementare şi Autoritate
Contractantă pentru programele Phare Cooperare Transfrontalieră.
PROGRAMELE PHARE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
ROMÂNIA-BULGARIA 2001-2003 (PHARE CBC RO-BG 2001-2003)
Pentru perioada 2000-2002 a existat un Document Comun de Programare multianuală RomâniaBulgaria care viza următoarele categorii de proiecte din domeniile:
• energetic şi al transportului, în cadrul retelelor trans-europene;
• protecţiei mediului;
• reducerii obstacolelor administrative şi institutionale în vederea asigurării liberei circulaţii a
persoanelor, bunurilor şi serviciilor peste graniţă;
• dezvoltării socio-economice.

•
•
•

A. Ulterior, acest document a fost revizuit şi amendat şi s-a redactat Documentul Comun
de Programare multianuală 2003-2006 România-Bulgaria, aprobat în comun, în luna
iunie 2003. Acesta reprezintă instrumentul care serveşte la finanţarea priorităţilor şi
măsurilor comune în cele două ţări. Prin acest document au fost stabilite următoarele
priorităţi:
Îmbunătăţirea infrastructurii;
Protecţia şi managementul mediului;
Dezvoltare socio-economică şi acţiuni bilaterale.

Pentru perioada 2001-2003 României i s-au alocat 24M€ fonduri Phare la care se adaugă o cofinanţare naţională totală de 9,663M€ pentru următoarele proiecte:
•
•
•
•

B. Îmbunătăţirea infrastructurii
Punctul de trecere a frontierei Ro-Bg între Călăraşi (România) şi Silistra (Bulgaria);
Punct de trecere a frontierei şi achiziţionarea unui ferryboat la Turnu Măgurele (România) şi
Nikopol (Bulgaria);
Reabilitarea drumului naţional NR 3B, între legătura drumului naţional NR 3 şi Călăraşi, de la
km 0+000 la km 3+020;
Giurgiu – Imbunătăţirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei;
C. Protecţia şi managementul mediului
• Monitorizarea integrată a litoralului Mării Negre între Midia şi Vama Veche,
• Dezvoltarea unui sistem comun de monitorizare integrată – proiect pilot – pentru
rezervaţia Ostrovul Cama Dinu
• Dezvoltarea unui sistem de control al emisiilor de aer din trafic şi surse staţionare în
regiunea de graniţă dintre România şi Bulgaria,
• Dezvoltarea unui program de management al calităţii aerului pentru regiunea româna de-a
lungul graniţei cu Bulgaria, pe cursul inferior al Dunării
• Promovarea unei dezvoltări durabile şi conservarea biodiversităţii în regiunea de graniţă
dintre România şi Bulgaria
D. Dezvoltare socio-economică şi acţiuni bilaterale
• Dezvoltarea economică durabilă în regiunea de graniţă dintre România şi Bulgaria
• Fondul Comun al Proiectelor Mici
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Proiectele se află în diferite faze de implementare
Prin proiectele de infrastructură s-au realizat sau urmează să fie realizate-finalizate:
• 2 noi puncte de trecere a frontierei şi să se achiziţioneze 2 ferryboat-uri;
• reabilitarea a 3 km din drumul naţional 3B, între legătura drumului naţional 3 şi Călăraşi;
• îmbunătăţirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei Giurgiu prin construcţia
şi reabilitarea a cca 6 km de drum, construcţia unui nou pod peste canalul Sf. Gheorghe şi
modernizarea a 400 m din cheiul Dunări, în zona terminalului de pasageri;
Prin proiectele de protecţia şi managementul mediului s-au realizat sau urmează să fie realizate
achiziţii de echipamente pentru:
• monitorizarea integrată a litoralului Mării, a rezervaţiei Cama -Dinu (din zona Giurgiu-Ruse);
• controlul emisiilor de aer din trafic şi surse staţionare de-a lungul Dunării şi realizarea unui
plan de management al calităţii aerului;
• conservarea biodiversităţii în zona Dobrogei de Sud şi realizarea unui plan de management
împreună cu partenerii din Bulgaria.
E. Prin proiectele vizând dezvoltarea socio-economică s-au realizat sau urmează să fie
realizate o serie de acţiuni comune între România şi Bulgaria prin care se doreşte
întărirea relaţiilor economico-sociale, a schimburilor culturale precum şi a celor
comerciale.
Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 24M€ fonduri Phare la care se adaugă cofinanţarea naţională.
PROGRAMELE PHARE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
ROMÂNIA-UNGARIA 2001-2003 (PHARE CBC RO-HU 2001-2003)
F. Documentul Comun de Programare multianuală 2000-2003 România-Ungaria a
reprezentat instrumentul care a servit la finanţarea priorităţilor şi măsurilor comune în
cele două ţări.
Prin Documentul Comun de Programare 2000-2003 s-au stabilit următoarele priorităţi:
• Îmbunătăţirea infrastructurii
• Protecţia şi managementul mediului
• Dezvoltare socio-economică şi acţiuni bilaterale
Pentru perioada 2001-2003 României i s-au alocat 13M€ fonduri Phare la care se adaugă o cofinanţare naţională totală de 7,390M€ pentru următoarele proiecte:
•

G. Îmbunătăţirea infrastructurii
Trecere peste calea ferata în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima
(HU)/Pasaj Superior Satu Mare

Protecţia şi managementul mediului
• Protecţia mediului în Lunca Mureşului
• Coridor Româno – Ungar pentru conservarea biodiversivităţii
Dezvoltare socio-economică şi acţiuni bilaterale
• Construcţia Centrului Regional pentru promovarea afacerilor – Timişoara
• Centrul Internaţional de Expoziţii Arad
• Fondul Comun al Proiectelor Mici
Proiectele se află în diferite faze de implementare
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Prin proiectul de infrastructură urmează să fie construit pasajul de trecere peste calea ferată, în Satu
Mare, pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare
Prin proiectele de protecţia şi managementul mediului s-au realizat sau urmează să fie realizate:
• 2 noi centre de vizitare şi educaţionale în Lunca Mureşului, judeţul Arad şi respectiv în zona
„coridorului verde” situat în judeţul Bihor;
• achiziţii de echipamente de monitorizare şi de conservare a biodiversităţii
Prin proiectele vizând dezvoltarea socio-economică s-au realizat sau urmează să fie realizate:
• 2 centre expoziţionale la Timişoara şi Arad care au ca rol intensificarea relaţiilor economice şi
de afaceri în zona de frontieră;
• acţiuni comune între România şi Ungaria prin care se doreşte întărirea relaţiilor
economico-sociale, a schimburilor culturale precum şi a celor comerciale.
Pentru România cooperare transfrontalieră cu Ungaria în perioada 2004-2006, constituie o premieră,
deoarece este prima dată când se implementează un program care va fi finanţat atât din fonduri de preaderare Phare CBC (pentru România) cât şi din Fonduri structurale, respectiv Iniţiativa comunitară
Interreg III A –(pentru Ungaria, în calitate de Stat Membru). Aceasta a impus elaborarea unor
documente de programare specifice finanţării din fondurile structurale, respectiv Programul Iniţiativei
Comunitare (PIC) intitulat „Program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România şi UngariaSerbia&Muntenegru (Serbia) pe perioada 2004-2006”- cu subtitlul Programul Interreg IIIA/Phare
CBC Ungaria-România şi Programul de Vecinătate Ungaria- Serbia&Muntenegru (Serbia), precum şi
Programul Complement, care detaliază implementarea la nivelul priorităţilor şi măsurilor din program.
Prin Documentul Comun de Programare România-Ungaria 2004-2006 se vor finanţa proiecte
din cadrul următoarelor priorităţi:
• Creşterea coerenţei zonei de frontieră din punct de vedere al infrastructurii de transport
şi de mediu, în special cea din domeniul gospodăririi apelor;
• Stimularea iniţiativelor de cooperare în domeniul economic şi social, în scopul facilitării
integrării pieţelor şi consolidării coerenţei dintre structurile locale
Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 15M€ fonduri Phare la care se adaugă cofinanţarea naţională.
H. PROGRAMUL INIŢIATIVA GRANIŢE EXTERNE 2003 ŞI PROGRAMELE DE
VECINĂTATE CU SERBIA& MUNTENEGRU, UCRAINA ŞI REPUBLICA
MOLDOVA
In vederea pregătirii viitoarelor programe de vecinătate, în anul 2003 României i-a fost alocat
un buget Phare de 6,560 Meuro la care se adaugă o cofinanţare naţională de 1,396 Meuro pentru
următoarele obiective:
Îmbunătăţirea infrastructurii
•

Reabilitarea Drumului National NR 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428 Voiteg şi
a punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Muntenegru de la Moraviţa,

Dezvoltare socio-economică şi acţiuni bilaterale
• Fondul Comun al Proiectelor Mici,

Prin proiectul de infrastructură urmează să fie reabilitaţi 27 km de drum între Voiteg şi punctul
de trecere a frontierei cu Serbia & Muntenegru de la Moraviţa,
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Prin proiectele vizând dezvoltarea socio-economică urmează să fie realizate:
• acţiuni comune între România şi Serbia a prin care se doreşte întărirea relaţiilor
economico-sociale şi intensificarea schimburilor culturale.
În perspectiva creării unui Nou Instrument de Vecinătate care se va adresa cooperării transfrontaliere
şi interregionale/transnaţionale după 2007, au fost lansate, odată cu Comunicarea Comisiei „Paving
the way for a new Neighbourhood Instrument” din iulie 2003, Programele de Vecinătate pentru 20042006 la viitoarele graniţe externe ale Europei lărgite.
Obiectivele Programelor de Vecinătate pentru perioada 2004-2006 sunt:
• promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile în zonele de frontieră,
• asigurarea unor graniţe sigure,
• colaborarea ţărilor vecine în domeniul protecţiei mediului, sănătăţii, prevenirea şi lupta
împotriva crimei organizate,
• promovarea acţiunilor bilaterale de tip „people-to-people”.
Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 68M€ fonduri Phare la care se adaugă cofinanţarea naţională. Astfel alocările fondurilor Phare pe fiecare graniţă sunt următoarele
• pentru graniţa România-Republica Moldova: 22 M€ fonduri din care 5 M€ pentru anul 2004
• pentru graniţa România-Serbia&Muntenegru: 17 M€ din care 4 M€ pentru anul 2004
• pentru graniţa România-Ucraina: 29 M€ din care 6 M€ pentru anul 2004

In ceea ce priveşte activitatea de PROGRAMAREA MULTIANUALĂ a programelor Phare CBC au
fost elaborate sau revizuite documentele comune de programare elaborate împreună cu partenerii din
Bulgaria, Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Republica Moldova
Documentul Comun de Programare Phare CBC România - Bulgaria3
I.

Primul Document Comun de Programare multianuală a cooperării transfrontaliere
România-Bulgaria, a fost aprobat în luna iunie 2003 şi reprezintă instrumentul practic
care serveşte la finanţarea priorităţilor şi măsurilor comune în cele două ţări. Acest
document constituie cadrul de acţiune atât pentru programarea comună multi-anuală,
cât şi pentru monitorizarea şi implementarea acţiunilor transfrontaliere. El defineşte
principalele priorităţi şi măsuri de aplicaţie (domenii de cooperare) şi reprezintă
sistemul de referinţă în aprobarea proiectelor specifice pentru obţinerea finanţării din
partea Comisiei Europene (anual pentru proiectele Phare CBC)

Prin Documentul Comun de Programare 2003-2006 s-au stabilit de comun acord următoarele
priorităţi:
• Îmbunătăţirea infrastructurii
• Dezvoltare economică
• Protecţia şi managementul mediului
• Acţiuni bilaterale (People to people actions)
• Asistenţă tehnică şi facilitatea de pregătire a proiectelor.
Aceste priorităţi şi măsuri sunt avute în vedere la programarea proiectelor de cooperare
începând cu Programul Phare CBC România-Bulgaria 2005. Stabilirea proiectelor concrete care
se propun spre finanţare în fiecare an se face prin consultare şi agreare comună de către
autorităţile implicate de fiecare parte a graniţei.
Fişele de proiect pentru Memorandumul de Finanţare 2005 finalizate în luna iunie2005 , conform
calendarului, au fost aprobate de către Comitetul Comun de Cooperare România-Bulgaria şi au fost
transmise serviciilor Comisiei Europene pentru a fi agreate şi supuse aprobării Comitetului de
Management Phare. Pentru actualizarea şi detalierea măsurilor stabilite prin Documentul Comun de
3

Judeţele eligibile la graniţa cu Bulgaria sunt: Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Mehedinţi,
Teleorman şi Olt.
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Programare, s-a elaborat de către partea română prin consultarea părţii bulgare Programul
Complement 2005-2006 având în vedere în mod special recomandările Comisiei Europene pentru
ambele ţări de a utiliza schemele de granturi petnru priorităţile şi măsurile avute în vedere în
Documentul de Programare.
Documentul Comun de Programare România-Ungaria
Pentru România, cooperare transfrontalieră cu Ungaria din perioada 2004-2006 constituie o premieră,
deoarece este prima dată când se implementează un program care va fi finanţat atât din fonduri de preaderare Phare CBC (pentru România) cât şi din Fonduri structurale, respectiv Iniţiativa comunitară
Interreg III A –(pentru Ungaria, în calitate de Stat Membru). Aceasta a impus elaborarea unor
documente de programare specifice finanţării din fondurile structurale, respectiv Programul Iniţiativei
Comunitare (PIC) intitulat „Program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România şi UngariaSerbia&Muntenegru (Serbia) pe perioada 2004-2006”- cu subtitlul Programul Interreg IIIA/Phare
CBC Ungaria-România şi Programul de Vecinătate Ungaria- Serbia&Muntenegru (Serbia), precum şi
Programul Complement, care detaliază implementarea la nivelul priorităţilor şi măsurilor din program.
Documentul Comun de Programare România-Ungaria 2004-2006 va finanţa proiecte din cadrul
a trei priorităţi:
• 1. Creşterea coerenţei zonei de frontieră din punct de vedere al infrastructurii de
transport şi de mediu, în special cea din domeniul gospodăririi apelor;
• 2. Stimularea iniţiativelor de cooperare în domeniul economic şi social, în scopul
facilitării integrării pieţelor şi consolidării coerenţei dintre structurile locale
• 3. Asistenţă tehnică pentru managementul şi implementarea programului .
Bugetul Phare alocat Programelor Phare CBC România-Ungaria este 15 M€ pentru programarea 20042006.
Fişa de proiect pentru Memorandumul de Finanţare 2005 finalizată în luna iunie 2005 , conform
calendarului, a fost aprobată de către Comitetul Comun de Cooperare România-Ungaria şi a fost
transmisă serviciilor Comisiei Europene pentru a fi agreată şi supusă aprobării Comitetului de
Management Phare.
Programele de vecinătate cu Serbia, Ucraina şi Republica Moldova
În perspectiva creării unui Nou Instrument de Vecinătate care se va adresa cooperării
transfrontaliere şi interregionale/transnaţionale după 2007, au fost lansate, odată cu
Comunicarea Comisiei „Paving the way for a new Neighbourhood Instrument” din iulie 2003,
Programele de Vecinătate pentru 2004-2006 la viitoarele graniţe externe ale Europei lărgite.
Obiectivele Programelor de Vecinătate pentru perioada 2004-2006 sunt:
• promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile în zonele de frontieră,
• asigurarea unor graniţe sigure,
• colaborarea ţărilor vecine în domeniul protecţiei mediului, sănătăţii, prevenirea şi lupta
împotriva crimei organizate,
• promovarea acţiunilor bilaterale de tip „people-to-people”.
Toate cele trei programe sunt elaborate dintr-o perspectivă multianuală, urmând ca pentru fiecare an să
fie semnat câte un Memorandum de finanţare pe baza alocărilor specificate în Documentele de
programare comune şi în fişele standard de proiect aferente fiecărui program.
Fişele de proiect pentru Memorandumul de Finanţare 2005 finalizate în luna iunie 2005, conform
calendarului, au fost aprobate de către Comitetele Comune de Coordonare şi au fost transmise
serviciilor Comisiei Europene pentru a fi agreate şi supuse aprobării Comitetului de Management
Phare.
Totodată, a fost acordată o importanţă deosebită principiului de abordare de jos în sus, fiind implicate
în acest proces persoane responsabile din domeniile relevante pentru aceste programe, de la nivelele
regional şi local, reprezentanţi ai diverselor ONG-uri plasate în aria eligibilă şi posibili beneficiari.
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Bugetul Phare alocat Programelor de Vecinătate pentru programarea 2004-2006, corespunzător
fiecărei graniţe este următorul:
- pentru graniţa România-Republica Moldova: 22 M€
- pentru graniţa România-Serbia&Muntenegru: 17 M€
- pentru graniţa România-Ucraina: 29 M€
Programul de vecinătate România-Republica Republica Moldova4
Priorităţile stabilite prin Documentul Comun de Programare sunt următoarele:
1: Dezvoltarea Socio-Economică
2 Acţiuni People to people
3 Asistenţa tehnică
Bugetul total al programului este de 22 M€) din care 5 M€ pentru anul 2004
Programul de vecinătate România-Serbia şi Muntenegru5
Priorităţile stabilite prin Documentul Comun de Programare 2004-2006 sunt următoarele:
1. Dezvoltare economică şi socială locală
2. Acţiuni bilaterale de tip "People to people"
3. Asistenţă tehnică
Bugetul total al programului (17 M€) din care 4 M€ pentru anul 2004
Programul de vecinătate România-Ucraina6
Priorităţile stabilite prin Documentul Comun de Programare 2004-2006 sunt următoarele:
1. Promovarea dezvoltării socio-economice locale
2. Dezvoltarea sistemelor de infrastructură transfrontaliere integrate
3. Acţiuni bilaterale de tipul “People to people”
4. Asistenţă tehnică
Bugetul total al programului (29 M€) din care 6 M€ pentru anul 2004.
In ceea ce priveşte activitatea de CONTRACTARE/IMPLEMENTRARE România beneficiază, în
conformitate cu memorandumurile 2003 pentru programele Phare de cooperare transfrontalieră, de o
finanţare de 17,56 milioane de Euro fonduri Phare pentru cele cinci graniţe la care se adaugă o cofinanţare alocată de 5,65 milioane de Euro.
Au fost semnate în total 34 de contracte pentru proiectele mari (bunuri, lucrări şi servicii), având ca
beneficiari autorităţi centrale, locale, la care se adaugă contractele încheiate cu beneficiarii schemelor
de granturi pe cele 5 frontiere în cadrul Fondului Comun al Proiectelor Mici.
In ANEXA II este prezentată situaţia contractării proiectelor CBC 2003.
Phare 2003 CBC România-Bulgaria
Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 12 proiecte de investiţii şi
asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care
s-au contractat 7.806.915,30 Euro, procentul de contractare fiind de 98 %.

4

Aria eligibilă este reprezentată în România de judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi
Judeţele eligibile la graniţa cu Serbia &Montenegro sunt: Mehedinti, Caras-Severin, Timis
6
Judete eligibile la graniţa cu Ucraina: Botosani, Suceava Maramures, Satu Mare, Tulcea
5
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Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Phare 2003 CBC România-Ungaria
Pentru acest program alocarea este de 3 milioane Euro fonduri Phare pentru 14 proiecte de investiţii şi
asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care
s-au contractat 2.967.034,30 Euro, procentul de contractare fiind de 99 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Phare 2003 CBC România-EBI (Iniţiativa Graniţe externe)
Pentru acest program alocarea este de 6,560 milioane Euro fonduri Phare pentru 8 proiecte de investiţii
şi asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din
care s-au contractat 6.041.534,11 Euro, procentul de contractare fiind de 92 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
In ceea ce priveşte activitatea de MONITORIZARE a programelor de cooperare transfrontalieră
situaţia se prezintă după cum urmează:
Phare 2003 CBC România-Bulgaria
Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 12 proiecte de investiţii şi
asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care
s-au contractat 7.806.915,30 Euro, procentul de contractare fiind de 98 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect 2003/005-701-01: “Giurgiu – Imbunatatirea infrastructurii de acces la punctul de trecere
a frontierei“ – lucrări şi servicii de supervizare
Proiectul constă in imbunatatirea accesibilitatii in punctul de trecere al frontierei Giurgiu si facilitarea
contactelor dintre comunitatile situate de o parte si de alta a frontierei RO-BG.
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 4.843.669,25€ din care fonduri Phare 3.454.989,28€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 356.136,00€ fonduri Phare.
Proiect 2003/005-701-03: “Dezvoltarea unui program de management al calitatii aerului pentru
regiunea romana de-a lungul granitei cu Bulgaria, pe cursul inferior al Dunarii” – servicii
Proiectul constă în promovarea protectiei mediului prin dezvoltarea de programe impotriva poluarii
aerului.
Valoarea totala a contractelor este de 658.428€ din care fonduri Phare 658.428€.
Proiect 2003/005-701-04: “Promovarea unei dezvoltari durabile si conservarea biodiversitatii in
regiunea de granita dintre Romania si Bulgaria”
Proiectul constă în identificarea si elaborarea de proiecte comune in domeniul protectiei naturii,
conservarii biodersitatii si a unui management durabil al habitatelor din zona frontaliera dintre RO si
BG si pregatirea unui plan comun de management.
Valoarea totala a contractelor este de 1.588.610,77€ din care fonduri Phare 961.518.77€.
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Proiect 2003/005-701-05: “Dezvoltarea economica durabila in regiunea de granita dintre
Romania si Bulgaria”
Proiectul constă în intarirea cooperarii economice in zona de granita prin identificarea si elaborarea de
programme commune in domeniul dezvoltarii economice.
Valoarea totala a contractului de servicii este de 697.500€ din care fonduri Phare 697.500€.
Proiect 2003/005-701-06: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori intre 10.000-50.000€ în vederea asigurarii
implicarii actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a
comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 31 proiecte în valoare
de 1.473.950,05 Euro (1.315.263,25 Euro din fonduri Phare şi 158.686.80 cofinanţare asigurată de
beneficiarii proiectelor), în prezent fiind în curs de implementare.
Proiect RO-2003/005-701.07: “Facilitati de pregatire a proiectului”
Proiectul constă în pregatirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru
viitoarele programe Phare CBC si promovarea obiectivelor cheie stabilite in comun de RO si BG.
Valoarea totala a contractului este de 300.000€ din care fonduri Phare 300.000€.
Phare 2003 CBC România-Ungaria
Pentru acest program alocarea este de 3 milioane Euro fonduri Phare pentru 14 proiecte de investiţii şi
asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care
s-au contractat 2.967.034,30 Euro, procentul de contractare fiind de 99 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect 2003/005-702-01: “Coridor Romano – Ungar pentru conservarea biodiversivitatii”
Proiectul constă în imbunatatirea cooperarii si a relatiilor dintre RO si HU la nivel institutional pentru
realizarea managementului comun al ariilor protejate si a conservarii din ambele state prin creearea
unui “coridor verde”.
Valoarea totala a contractelor este de 2.326.245.41€ din care fonduri Phare 1.943.960,80€.
Proiect 2003/005-702-02: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori intre 10.000-50.000€ în vederea asigurarii
implicarii actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a
comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 12 proiecte în valoare
de 536.549,50 Euro (463.573,50 Euro din fonduri Phare şi 72.976 Euro cofinanţare asigurată de
beneficiarii de proiecte), în prezent fiind în curs de implementare.
Proiect-2003/005-702-03: “Facilitati de pregatire a proiectelor”
Proiectul consta in pregatirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru
viitoarele programe Phare CBC si promovarea obiectivelor cheie stabilite in comun de RO si HU.
Valoarea totala a contractului de servicii este de 524.000€ fonduri Phare.
Phare 2003 CBC România-EBI (Iniţiativa Graniţe externe)
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Pentru acest program alocarea este de 6,560 milioane Euro fonduri Phare pentru 8 proiecte de investiţii
şi asistenţă tehnică la care se adaugă granturile finanţate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din
care s-au contractat 6.041.534,11 Euro, procentul de contractare fiind de 92 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect 2003/005-778-01: “Reabilitarea Drumului National NR 59, sectorul dintre km 36+500 –
km 63+428 Voiteg si a punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Montenegro de la Moravita
“
Proiectul consta in reabilitarea Drumului National NR 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428
Voiteg si reabilitarea punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Montenegro de la Moravita.
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 4.208.685,97€ din care fonduri Phare 3.141.075,52€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 298.025€ fonduri Phare.
Proiect 2003/005-778-02: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”
Proiectul consta in acordarea de granturi mici cu valori intre 10.000-50.000€ în vederea asigurarii
implicarii actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a
comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 34 proiecte în valoare
de 1.573.593,86 Euro (1.394.718,59 Euro din fonduri Phare şi 178.875,27 Euro cofinanţare asigurată
de beneficiarii de proiecte), în prezent fiind în curs de implementare.
Proiect RO-2003/005-778-03: “Asistenta Tehnica pentru Programarea Multianuala si
Implementarea programelor de vecinatate transfrontaliere cu Serbia & Muntenegru (SeM),
Ucraina (UA) si Moldova (MOL)”
Proiectul consta in pregatirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru
viitoarele programe Phare CBC si promovarea obiectivelor cheie stabilite in comun de RO si
Serbia&Muntenegru, RO si UA si RO si MOL.
Valoarea totala a contractului de servicii este de 1.348.240€ fonduri Phare.
Phare 2002 CBC România-Bulgaria
Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 3 proiecte de investiţii,
Fondul Comun al Proiectelor Mici şi pentru asistenţă tehnică din care s-au contractat 7.340.332,74
Euro, procentul de contractare fiind de 91,75 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect 2002/000-625-01: Punct de trecere a frontierei şi achiziţionarea unui ferryboat la Turnu
Măgurele (România) şi Nikopol (Bulgaria) - lucrari şi servicii de supervizare
Proiectul consta din realizarea unui punct de trecerea a frontierei la Turnu Măgurele care va contribui
la imbunatatirea şi facilitarea traversarii fluviului Dunarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria.
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 3.408.509,04€ din care fonduri Phare 3.408.509,04€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 199.970,00€ fonduri Phare.
Proiect 2002/000-625-02: Reabilitarea drumului naţional NR 3B, între legătura drumului
naţional NR 3 şi Călăraşi, de la km 0+000 la km 3+020 - lucrari şi servicii de supervizare
Proiectul consta din reabilitarea a cca 3km de drum national în vederea îmbunătăţirii accesului
la punctul de control trecere frontieră Călăraşi.
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 1.728.572,99€ din care fonduri Phare 1.196.691,08€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 199.800,00€ fonduri Phare.
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Proiect 2002/000-625-03: Dezvoltarea unui sistem de control al emisiilor de aer din trafic şi surse
staţionare în regiunea de graniţă dintre România şi Bulgaria – echipamente
Proiectul consta din achizitia de echipamente pentru dezvoltarea unui sistem pentru controlul poluării
aerului în regiunea de frontieră dintre cele două ţări în vederea alinierii legislaţiei româneşti la
cerinţele Uniunii Europene, controlul emisiilor de aer la sursele de poluare bazate pe dispersia
poluanţilor pe malurile Dunării.
Valoarea totala a contractelor este de 2.064.881,78€ din care fonduri Phare 1.548.660,62€.
Proiect 2002/000-625-04: Fondul Comun al Proiectelor Mici
Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori intre 10.000-50.000€ în vederea asigurarii
implicarii actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a
comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 10 proiecte în valoare
de 512.056 Euro (453.381 din fonduri Phare şi 58.675 cofinanţare asigurată de beneficiarii
proiectelor), în prezent fiind finalizate.
Proiect 2002/000-625-05: Facilitati de pregatire a proiectului
Proiectul consta din pregatirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru
viitoarele programe Phare CBC şi promovarea obiectivelor cheie stabilite în comun de RO şi BG
Valoarea totala a proiectelor este de 298,321.00€ fonduri Phare.
Phare 2002 CBC România-Ungaria
Pentru acest program alocarea este de 5 milioane Euro fonduri Phare pentru 2 proiecte de investiţii şi
pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 4.826.862,72 Euro, procentul de
contractare fiind de 96,54 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect 2002/000-628-01: Trecere peste calea ferata în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea (RO)
– Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare – lucrari şi servicii de supervizare
Proiectul consta din realizarea unui pasaj rutier peste calea ferata care va contribui la imbunatatirea şi
facilitarea traversarii municipiului Satu Mare de catre calatori şi vehicole prin reducerea timpului de
asteptare şi prin scurtarea traversarii orasului.
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 6.029.745,20€ din care fonduri Phare 2.199.651,04€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 289.090,00€ fonduri Phare.
Proiect 2002/000-628-02: Centrul International de Expozitii Arad – lucrari şi servicii de
supervizare
Proiectul consta din realizarea unui centru expozitional care va contribui la stabilirea unui cadru
adecvat pentru schimburile interculturale dintre diferite tari şi în principal cu Ungaria, cresterea
schimbului de informatii în domeniul economico-social dintre institutiile din zona de granita, cresterea
schimburilor comerciale în regiunea de granita etc
Valoarea totala a contractului de lucrari este de 1.642.677,00€ din care fonduri Phare 1.642.677,00€.
Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 199.500,00€ fonduri Phare.
Proiect 2002/000-625-04: Fondul Comun al Proiectelor Mici
Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori intre 10.000-50.000€ în vederea asigurarii
implicarii actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a
comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 14 proiecte în valoare
de 527.083,94 Euro (460.944,68 din fonduri Phare şi 66.139,26 cofinanţare asigurată de beneficiarii de
proiecte), în prezent fiind finalizate.
Phare 2001 CBC România-Bulgaria.
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Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 3 proiecte de investiţii şi
pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici, din care s-au contractat 7.845.283,75 Euro, procentul de
contractare fiind de 98,07 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
Proiect RO 0103.01: Punctul de trecere a frontierei între Călăraşi (România) şi Silistra (Bulgaria)
Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:
-Reabilitarea şi modernizarea DN3 – contractul de lucrări-lot 1 este în curs de implementare, valoare
contract 1,937,798,96 Euro (400.000 Euro Phare, 1.137.798,96 cofinanţare asigurată de CNADNR SA
şi 400.000 Euro cofinanţare asigurată de CJ Călăraşi)
-Construcţia punctului de trecere a frontierei –contractul de lucrări-lot 2 este în curs de implementare,
valoare contract 3.349.940 Euro (2.700.051,64 Euro Phare şi 649.888,36 Euro cofinanţare asigurată de
CJ Călăraşi)
-Supervizarea lucrărilor – contractul cadru este în curs de implementare, valoare contract 189. 021
Euro din fonduri Phare
Proiect 01.03.02: Monitorizarea integrată a litoralului Mării Negre între Midia şi Vama Veche
Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:
-Pregătirea dosarului de licitaţie – contract cadru care s-a finalizat, valoare contract 189.542 Euro din
fonduri Phare
-Achiziţie vas de cercetare contractul de achiziţii-lot 1este în curs de implementare, valoare contract
2.200.000 Euro (1.242.500 Euro Phare şi 957.500 Euro cofinanţare asigurată de Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor)
-Achiziţie echipamente de laborator contractul de achiziţii-lot 2 este finalizat, valoare contract
404.251,60 Euro din fonduri Phare
-Achiziţie sistem de monitorizare a apei contractul de achiziţii-lot 3 este finalizat, valoare contract
1.034.922,13 Euro din fonduri Phare
Proiect Ro 0103.03: Dezvoltarea unui sistem comun de monitorizare integrată- proiect-pilot pentru
rezervaţia Ostrovul Cama Dinu
Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:
-Pregătirea dosarului de licitaţie – contract cadru care s-a finalizat, valoare contract 145.620 Euro din
fonduri Phare
-Asistenţa ştiinţifică pentru inventariere floră faună şi realizare bază de date – contractul de servicii
care s-a finalizat, valoare contract 549.220 Euro din fonduri Phare
-Achiziţie echipamente de laborator pentru monitorizare contractul de achiziţii-lot 1 care s-a finalizat,
valoare contract 393.991,96 Euro din fonduri Phare
-Promovare/publicitate, contractul cadru care s-a finlizat, valoare contract 99,825 Euro din fonduri
Phare
Proiect 01.03.04: Fondul Comun al Proiectelor Mici
În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 9 proiecte în valoare de 565.685,48 Euro
(496.338,42 fonduri Phare şi 69.347,06 cofinanţare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent
fiind finalizate.
Phare 2001 CBC România-Ungaria
Pentru acest program alocarea este de 5 milioane Euro fonduri Phare pentru 2 proiecte de investiţii
pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici şi pentru asistenţă tehnică din care s-au contractat
4.595.577,95 Euro, procentul de contractare fiind de 91,91 %.
Diferenţa de valoare între alocat şi contractat se datorează valorii de adjudecare a licitaţiilor,
respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câştigătoare.
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Proiect RO0102. 01: Construcţia Centrului Regional pentru promovarea afacerilor – Timişoara
Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:
- Construcţia Centrului Regional pentru promovarea afacerilor - Timişoara – contractul de lucrari este
finalizat, valoare contract 2,378,782.71 Euro (2,093,015.46 Euro Phare, 285,767.25 cofinanţare
asigurată de CCIAT)
Proiect RO0102. 02: Protecţia mediului în Lunca Mureşului
Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:
-Pregătirea dosarului de licitaţie – contractul cadru este finalizat, valoare contract 199,916 Euro din
fonduri Phare
-Achiziţie echipamente pentru baze de date contractul de achiziţii-lot 1, care s-a finalizat, valoare
contract 188,978 Euro din fonduri Phare
-Achiziţie echipamente de laborator pentru monitorizare apei, aerului şi solului contractul de achiziţiilot 2, care s-a finalizat, valoare contract 219,665.5 Euro din fonduri Phare
-Achiziţie echipamente de laborator – cercetări biologice contractul de achiziţii-lot 3, care s-a finalizat,
valoare contract 191,442 Euro din fonduri Phare.
-Achiziţie echipamente – staţie meteorologică contractul de achiziţii-lot 4, care s-a finalizat, valoare
contract 19,136 Euro din fonduri Phare
- Construcţia Centrului de vizitare -– contractul de lucrări este în curs de implementare, valoare
contract 1,316,041.24 Euro (987,030.93 Euro Phare, 329,010.31 cofinanţare asigurată de Regia
Naţională a Pădurilor „Romsilva”-Direcţia Silvică Arad)
Proiect RO 0102.03: Fondul Comun al Proiectelor Mici
În cadrul licitaţiei deschise de proiecte au fost contractate 11 proiecte în valoare de 602.757,52 Euro
(496.893,86 fonduri Phare şi 105.863,66 cofinanţare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent
fiind finalizate.
Proiect RO0102.04: Asistenţă pentru implementarea strategiei multi-anuale
S-a semnat un contract de asistenţă tehnică care s-a finalizat, valoare contract 199,500 Euro din
fonduri Phare.

PLĂŢI PROGRAME
Prin activitatea de plăţi programe se asigură managementul financiar al fondurilor
destinate dezvoltării regionale, gestionate de Ministerul Integrării Europene în calitate de
Agenţie de Implementare. Activitatea constată în:
Asigurarea fondurilor necesare efectuarii platilor prin elaborarea cererile de
•
fonduri Phare, suplimentarea bugetului propriu pentru cofinantarea fondurilor
Phare, efectuarea tragerilor din imprumuturile de la BEI, gestionarea contributiei
proprii a beneficiarilor proiectelor de infrastructura.
Efectuarea operatiunilor necesare efectuarii platilor efective contractorilor si
•
beneficiarilor.
•
Efectuarea raportarilor catre Comisie, Fondul National a operatiunilor
financiare derulate in cadrul programelor Phare.
•
Implementarea noului sistem contabil CONTAB si elaborarea procedurilor
contabile pentru noul plan de conturi.
•
In anul 2005 au fost gestionate de Directia Plati Programe un numar de 1547
contracte.
•
Verificarea, din punct de vedere financiar, a rapoartele financiare ale
beneficiarilor şi documentele justificative ce stau la baza cererilor de plată ale
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•
•

beneficiarilor/contractorilor finanţate din fonduri Phare şi co-finanţate de la
bugetul de stat.
Elaborarea procedurilor de plata pentru programul PHARE 2003.
Dezvoltarea procedurilor din manualul de proceduri financiare privind
controlul financiar al contractelor de grant.

Stadiul implementarii financiare a fiecarui Program PHARE si a Programelor
finantate de la buget gestionate in anul 2005:
1. Programul PHARE 2000 - RO 0007.02 - Dezvoltare Regionala; Investitii in
prioritatile PND, cu un buget total (fonduri Phare si cofinantare de la bugetul de stat) alocat de
102.350.000 euro, la care au fost incheiate 876 contracte cu o valoare contractata de
100.781.755,82 euro, avand urmatoarele subcomponente: C. Infrastructura locala si regionala
(46.666.223,46 Euro), D. Asistenta Tehnica (3.987.907,00 Euro).
2. Programul “RO 0108.03 – Investitii in coeziunea economica si sociala” cu un
buget alocat de 119.710.000 euro, la care au fost incheiate 529 contracte cu o valoare
contractata de 117.073.966,01 euro, avand urmatoarele subcomponente: RO 0108.03.01
“Asistenta pentru IMM” (16.313.414,94 Euro pentru 271 de proiecte), RO 0108.03.03
“Servicii sociale” (14.414.374,23 Euro pentru 132 de proiecte), RO 0108.03.05 “Schema de
finantare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mica” (36.021.529,23 Euro
pentru 87 de proiecte), RO 0108.03.02 “TVET Schema de investitii” (16.429.970,60
pentru 10 proiecte), RO 018.03.04 “Infrastructură Regională” (23.153.979,94 Euro pentru
9 proiecte), RO 0108.03.06 “Asistenta tehnica” (9.787.697,07 Euro pentru 19 proiecte),
RO 0108.03.03.02 “European Profiles SA – Asistenta tehnica” (953.000 Euro pentru un
proiect).
3. Programul “RO 0101 PHARE 2001 - Facilitatea Suplimentara de Investitii”
cu o sumă contractată de 33.065.500,69 Euro pentru un număr de 9 proiecte.
4. Programul “RO 0102 (C.B.C) - Program de Cooperare Tranfrontaliera intre
Romania si Ungaria” – Phare 2001 cu o sumă contractată de 6.124.268,28 Euro pentru un
număr de 25 de proiecte.
5. Programul “RO 0103 (C.B.C) - Program de Cooperare Tranfrontaliera intre
Romania si Bulgaria” – Phare 2001 cu o sumă contractată de 12.031.305,37 Euro pentru un
număr de 23 de proiecte.
6. Programul “RO 2002/000-628 – Cooperare transfrontaliera Romania –
Ungaria” – Phare 2002 cu o sumă contractată de 9.435.915,14 Euro pentru un număr de 23
de proiecte.
7. Programul “RO 2002/000-625 – Cooperare transfrontaliera Romania –
Bulgaria” – Phare 2002 cu o sumă contractată de 9.652.193,23 Euro pentru un număr de 22
de proiecte.
8. Programul “RO 2003/005-778 – External Border Initiative Programme For
Romania” - MUS cu o sumă contractată de 7.288.019,83 Euro pentru 43 de proiecte.
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9. Programul “RO 2003/005-701 – Cooperare transfrontaliera Romania –
Bulgaria” – Phare 2003 cu o sumă contractată de 10.162.890,66 Euo pentru 45 de proiecte.
10. Programul “RO 2003/005-702 – Cooperare transfrontaliera Romania –
Ungaria” – Phare 2003 cu o sumă contractată de 3.728.376,36 Euro pentru 27 de proiecte.
11. Programul “RO 2002/000-586.05 – Investitii in coeziunea economica si
sociala” cu un buget alocat de 129.901.999 euro, la care au fost incheiate 355 contracte cu o
valoare contractata de 104.428.221,11 Euro, avand urmatoarele subcomponente:
•

RO 2002/000-586.05.02.02 “Dezvoltarea resurselor umane” cu o sumă
contractantă de 15.384.768,03 Euro pentru un număr de 311 de proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.03.01 “Infrastructura regionala” cu o sumă
contractată de 43.878.640,22 Euro pentru un număr de 10 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.03.02 “SAMTID” cu o sumă contractantă de
19.334.979,22 Euro pentru 5 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.01.02.01.02 TVET “Achizitii de echipamente” cu o
sumă contractată de 104.858,28 Euro pentru un număr de 3 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.01 TVET “Educatie si formare tehnica si
profesionala” cu o sumă contractată de 4.337.928,36 Euro pentru un număr de 2
proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.04.01 Asistenta tehnica “Campanie de publicitate,
monitorizare, selectie si supervizare site” cu o sumă contractata de
1.192.208,00 Euro pentru 2 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.04.02 Asistenta tehnica ADR-uri cu o sumă
contractată de 1.985.536,00 Euro pentru un număr de 8 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.02.04.03 Asistenta tehnica “Supervizare site pentru
proiectele de infrastructura” cu o sumă contractată de 2.709.714,00 Euro
pentru 2 proiecte.

•

RO 2002/000-586.05.01.04 Asistenta tehnica “Pregatirea programului de
coeziune economica si sociala” cu o sumă contractată de 8.168.929,00 Euro
pentru 5 proiecte.

•

Asistenta tehnica cu o sumă contractată de 7.425.581,28 Euro pentru 7
proiecte.

12. Programul “RO 2003/005-551.05 – Investitii in coeziunea economica si
sociala” cu un buget alocat de 144.605.370 Euro, la care au fost incheiate 268 contracte cu o
valoare contractata, pana in prezent de 132.158.614,08
euro, avand urmatoarele
subcomponente:
• TVET- componenta RO 2003/005-551.05.01.02 cu o sumă contractată de
1.013.236,58 Euro pentru 3 proiecte
• Asistenta tehnica - componenta RO 2003/005-551.05.01.03 cu o sumă
contractată de 1.804.995,00 Euro pentru 1 proiect.
• Supply – Achizitii pentru ministerele de linie componenta RO 2003/005551.05.01.04 cu o sumă contractată de 3.429.568,12 Euro pentru 7 proiecte.
• TVET- componenta RO 2003/005-551.05.01.05 cu o sumă contractată de
5.392.125,00 Euro pentru 3 proiecte.
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•

•
•

TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.01 cu o sumă contractată de
33.066.212,44 Euro pentru 37 de proiecte.
• TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.02 cu o sumă contractată de
7.000.200,00 Euro pentru 2 proiecte.
• TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.03 cu o sumă contractată de
12.831.996,33 Euro pentru 23 de proiecte.
• Granturi - componenta RO 2003/005-551.05.03.02 cu o sumă contractată de
7.127.154,65 Euro pentru 153 de proiecte.
• Weste Management- componenta RO 2003/005-551.05.03.03 co o sumă
contractată de 10.075.579,69 pentru 13 proiecte. Infrastructura - componenta
RO 2003/005-551.05.03.04.01 cu o sumă contractată de 11.755.319,04 Euro
pentru 4 proiecte.
• SAMTID - componenta RO 2003/005-551.05.03.04.02 cu o sumă contractată
de 28.707.055,24 Euro pentru 5 proiecte.
Asistenta tehnica- componenta RO 2003/005-551.05.03.05 cu o sumă
contractată de 3.887.700 Euro pentru un proiect.
Asistenta tehnica - componenta RO 2003/005-551.05.03.06 cu o sumă
contractată de 6.130.472 Euro pentru 16 proiecte.

13. Programul “RO 2004/016-772.04 – Investitii in coeziunea economica si
sociala” cu un buget alocat de 147.352.000 euro, la care au fost incheiate, pana in prezent 2
contracte cu o valoare contractata, de 367.003 euro.
14. Programele finantate integral de la bugetul de stat, au fost aprobate prin HG
93/2003, HG 322/2003 si HG 1307/2004.
Subprogramul “Investitii in servicii sociale” aprobat prin HG 93/2003, cu
modificarile ulterioare, s-au incheiat 217 contracte, dintre care 8 contracte sunt incheiate cu
adr-urile, cu un buget total de 48.814.814,94 RON.
Subprogramul
“Dezvoltarea
oraselor
prin
stimularea
activitatilor
intreprinderilor mici si mijlocii” aprobat prin HG 322/2003, cu modificarile ulterioare, s-au
incheiat 151 contracte, dintre care 8 contracte sunt incheiate cu adr-urile, cu un buget total de
32.224.263,07 RON.
Subprogramul “Investitii in turism” aprobat prin HG 1307/2004, cu modificarile
ulterioare, s-au incheiat 89 contracte, dintre care 8 contracte reprezinta promovare, iar 8
contracte sunt incheiate cu adr-urile, cu un buget total de 22.871.388,49 RON.

D. Obiectiv privind armonizarea legislativă
Avizarea proiectelor de acte normative cu relevanţă comunitară.
În anul 2005, în vederea îndeplinirii acestei atribuţii, Ministerul Integrării Europene a
examinat şi a avizat peste 400 de acte normative cu relevanţă comunitară, comunicate de
către instituţiile iniţiatoare.
De asemenea, a fost continuată activitatea de inventariere a actelor normative
publicate în Monitorul Oficial şi care prezintă relevanţă din punct de vedere al dreptului
comunitar. Astfel, la sfârşitul anului 2005, erau adoptate şi publicate în Monitorul Oficial
aproximativ 900 de acte cu relevanţă comunitară, din care aproximativ 200 transpun direct
norme comunitare.
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Elaborarea punctelor de vedere cu privire la propunerile legislative parlamentare.
În anul 2005, în vederea îndeplinirii acestei atribuţii, Ministerul Integrării Europene a
examinat aproximativ 370 de iniţiative legislative şi a transmis Departamentului pentru relaţia
cu Parlamentul observaţiile şi propunerile instituţiei noastre.
Elaborarea Programului legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în
Uniunea Europeană, pe semestrele I şi II 2005
Programele au fost realizate pornind de la măsurile cuprinse în Programul legislativ
al Guvernului României pe anul 2005 şi în Planul de măsuri prioritare pentru integrare
europeană, în perioada ianuarie - decembrie 2005, aprobate de Guvernul României. Au
fost de asemenea incluse măsurile suplimentare comunicate de către instituţiile care au
atribuţii în domeniu, rezultând 64 de proiecte de legi pentru primul semestru, respectiv 71
pentru semestrul II.
Programele au fost monitorizate permanent, atât în faza elaborării măsurilor
legislative, la nivelul Executivului, cât şi de-a lungul procedurii legislative din Parlament.
Experţii Ministerului Integrării Europene au fost prezenţi, alături de iniţiatori, pentru a susţine
aceste proiecte în faţa comisiilor parlamentare.
Coordonarea procesului de monitorizare a transpunerii acquis-ului Pieţei Interne în
dreptul intern
Departamentul pentru armonizare legislativă (DAL) al MIE, a transmis tuturor
instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu tabelul de monitorizare primit de la Comisia
europeană, iar ulterior a centralizat, analizat şi verificat contribuţiile instituţiilor şi a transmis
Comisiei europene forma finală a documentului de monitorizare.
Participarea la activitatea de elaborare a Tratatului de aderare
Departamentul pentru armonizare legislativă a participat la analizarea secţiunilor din
Tratatul de aderare, transmise de către Comisia europeană. Această activitate s-a derulat în
continuarea colaborării cu Departamentul de negocieri şi cu celelalte instituţii care au
făcut parte din grupul de lucru pentru redactarea Tratatului de aderare.
Demararea procesului de pre-notificare, către Comisia Europeană, a legislaţiei române
care transpune acquis comunitar
Începând cu data aderării, România are obligaţia de a aplica integral acquis-ul
comunitar, cu excepţia directivelor la care au fost obţinute perioade de tranziţie în cadrul
negocierilor de aderare. În aceste condiţii, potrivit legislaţiei comunitare, Romania are
obligaţia de notificare, către Comisia Europeană, a măsurilor luate pentru
transpunerea/implementarea prevederilor tuturor directivelor în vigoare. În lipsa notificării,
Comisia Europeană declanşează automat procedura de încălcare a obligaţiei de comunicare a
măsurilor (non-communication infringement procedure).
Procesul de pre-notificare trebuie finalizat până la sfârşitul anului 2006. Vor trebui
introduse în sistem actele normative care transpun un număr de peste 1700 de directive
comunitare.
MIE coordonează acest proces, care constă în verificarea măsurilor naţionale de
transpunere, introducerea acestora în baza de date a Comisiei Europene, monitorizarea
respectării termenelor asumate de către instituţii şi raportarea către Guvern a îndeplinirii
angajamentelor.
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În cursul anului 2005, a fost finalizat tabelul cuprinzând cele aproximativ 1700 de
directive, instituţiile responsabile de comunicare şi termenul de transmitere. De asemenea, s-a
creat reţeaua interinstituţională formată din persoanele desemnate de fiecare instituţie publică,
care răspund de notificare. În luna octombrie, MIE a organizat o reuniune de lucru la care a
participat reprezentantul Secretariatului General al Comisiei Europene, care a făcut o
demonstraţie practică a modului de funcţionare a sistemului. În luna decembrie, a fost
transmisă prima comunicare oficială, introducând în Sistemul electronic de notificare
legislaţia naţională de transpunere a unei directive comunitare, însoţită de tabelul de
concordanţă şi de traducerea în limba engleză.
Crearea echipei responsabile de gestionarea activităţii din domeniul liberei circulaţii a
serviciilor şi elaborarea poziţiei României cu privire la propunerea de Directivă privind
serviciile în Piaţa Internă
În prezent, la nivel comunitar, propunerea de directivă privind serviciile se află în
dezbaterea Consiliului şi a Parlamentului European. Obiectivul acestei directive orizontale
este de a facilita prestarea de servicii transfrontaliere, prin simplificarea procedurilor
administrative, prin înfiinţarea ghişeului unic, prin eliminarea obstacolelor, aplicarea
principiului ţării de origine, cooperarea administrativă etc.
Departamentul pentru armonizare legislativă din cadrul MIE, în calitate de
coordonator, (împreună cu ministerele şi celelalte instituţii implicate), a demarat deja un
proces de screening al legislaţiei relevante pentru domeniul serviciilor, urmând a asigura
transpunerea şi implementarea directivei, în termenul pe care aceasta îl va fixa pentru statele
membre. Acest proces va implica scanarea unui număr considerabil de acte normative, pentru
a se identifica domeniile în care există un regim de autorizare, precum şi eventualele bariere.
Va fi efectuată o analiză a acestora, având ca obiectiv simplificarea procedurilor
administrative, respectiv eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor. Dată
fiind specificitatea Directivei Servicii, transpunerea/implementarea acesteia va necesita acest
proces complex, ce urmează a fi coordonat de Ministerul Integrării Europene, prin
Departamentul de armonizare legislativă.
În contextul participării ţării noastre, cu statut de observator activ, la Consiliul
Competitivitate, prin reprezentantul MIE, Departamentul de armonizare legislativă a pregătit
poziţiei României cu privire la propunerea de Directivă privind serviciile în Piaţa Internă.
Iniţierea unor acte normative din sfera de activitate a ministerului :
- Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 391/2005, cu modificările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial nr.
523/2005
Participarea la IMAC (Comitetul consultativ pentru Piaţa Internă)
Ca şi în anii anteriori, Departamentul pentru armonizare legislativă din cadrul MIE a
asigurat reprezentarea României în IMAC. Drept urmare, începând cu anul 2006, în cadrul
departamentului se va constitui centrul naţional Solvit, care va face parte din reţeaua Solvit
existentă la nivel European.
Participarea la consultările tehnice cu Comisia europeană
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Experţii DAL au participat la diversele consultări sau reuniuni de lucru cu Comisia
europeană, în domenii precum achiziţiile publice, libera circulaţie a persoanelor,
transporturile, statutul funcţionarului public ş.a.
Asigurarea punctului naţional de contact cu Oficiul Taiex al Comisiei Europene
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) este Oficiul pentru
Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii din cadrul DG Extindere a Comisiei Europene.
Operativ din 1996, TAIEX oferă statelor candidate la Uniunea Europeană asistenţă tehnică,
pe termen scurt, în procesul de armonizare, implementare şi aplicare a legislaţiei UE.
Organizarea a două conferinţe
În cursul anului 2005, în colaborare cu Institutul francez din România, DAL a organizat
două conferinţe, la care au participat atât reprezentanţi ai MIE, cât şi invitaţi din alte ministere
şi instituţii ale administraţiei publice centrale. Temele conferinţelor au fost transpunerea
acquis-ului comunitar în legislaţia naţională şi Constituţia europeană.
Coordonarea procesului de actualizare a bazei de date Progress Editor şi transmiterea
fişierelor în format electronic către Oficiul TAIEX al Comisiei europene

E. Obiectiv privind informarea opiniei publice.
Pentru identificarea nevoilor de informare, înainte de a concepe strategia de comunicare, a
fost întreprinsă o cercetare calitativă, prin focus-grupuri care au determinat nevoile de
informare şi aşteptările grupurilor-ţintă: elevi şi profesori din mediul rural, studenţi,
manageri de IMM, femei din mediul urban. Odată cu ele, cercetarea a identificat şi stilul,
mesajul şi conţinutul pachetelor informative şi canalele de informare care trebuiau folosite
pentru fiecare grup. Rezultatele acestei cercetări au stat la baza proiectelor de comunicare
derulate în 2005. Acestea au fost:
1. "Europa în şcoală"
Profesorii din mediul rural au constituit unul din grupurile ţintă ale strategiei de comunicare
"Informare pentru integrare" a MIE pentru anul 2005. Programul "Europa în şcoală" a avut ca
principal obiectiv creşterea nivelului informaţional al profesorilor cu privire la problematica
europeană.
Programul s-a derulat în perioada aprilie - noiembrie 2005 şi a constat în :
Etapa 1.
Organizarea de seminarii de informare a cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar
din 10 judeţe, cu 350 participanţi - profesori metodişti şi inspectori din domeniile sociouman, consiliere şi învăţământ primar. Seminariile au fost organizate la Braşov, Cluj,
Timişoara, Craiova, Brăneşti (Judeţul Ilfov), Constanţa, Iaşi, Galaţi şi Târgovişte.
Seminariile şi-au propus - şi au reuşit în mare măsură - să stimuleze dezbaterile pe tema
integrării europene şi să formeze în domeniul integrării europene cadrele didactice, care pot
acţiona ca multiplicatori de informaţie europeană atât printre elevi, cât şi în familiile acestora.
Pentru a veni în sprijinul lor, echipa de proiect din Direcţia de comunicare a MIE a realizat
două lucrări:
1. un suport informativ pentru profesori, care cuprinde:
- informaţii generale despre UE: Etapele înfiinţării Uniunii Europene, Tratatele Uniunii
Europene, Instituţii europene, Valori si simboluri europene, Cetăţenia europeană în contextul
45

Bucureşti 040129, Bd. Liberăţtii nr.12, sector 5, ROMΑNIA; Tel: 311 41 86; Fax: 311 41 95

Tratatului de instituire a unei Constituţii Europene, Procesul decizional la nivelul UE procedura co-deciziei
- informaţii specializate: rezultatele negocierilor la Cap. 18 - Educaţie, formare
profesională şi tineret , Fonduri europene în domeniul educaţiei si modalităţi de accesare a
acestora.
- suport metodologic: Joc de rol pentru clasă - procesul decizional în UE, Foaie de lucru
individuala pentru clasele I-IV ( exerciţii ), Fisa de prezentare a unui proiect, Proiectul de
lege cu privire la asigurarea calităţii în învăţământ.
2. cartea pentru copii "Călătorie spre Uniunea Europeană", care transmite informaţii
despre UE, într-un limbaj simplu, accesibil copiilor, şi este utilizată ca suport de curs pentru
orele cu tematică europeană.
Din analiza chestionarelor de evaluare a seminariilor a rezultat că 91% din profesorii şi
învăţătorii participanţi au considerat utile sesiunile de formare. Ei au recomandat realizarea
de ateliere interactive, creşterea timpului alocat seminarului la 2 zile, realizarea unui număr
mai mare de astfel de seminarii de informare pe tematica europeană şi invitarea elevilor din
clasele mai mari.
Etapa 2.
Organizarea cercurilor metodice în judeţele respective prin care s-au diseminat informaţiile cu
ajutorul profesorilor metodişti unui număr de:
- 850 – judeţul Braşov
- 205 – judeţul Cluj
- 1099 – judeţul Dolj
- 930 – judeţul Mureş
Celelalte 6 judeţe nu au transmis încă informaţiile referitoare la numărul de profesori
participanţi la etapa a doua a proiectului.
Necesitatea continuării programelor care să aducă informaţia europeană în mediul rural este în
continuare de actualitate. MIE va continua şi în 2006 să îşi concentreze atenţia asupra acestui
domeniu.
2. “Împreună pentru o Europă tânără”
Campania de comunicare „Împreună pentru o Europă tânără”” a avut ca principal obiectiv
informarea studenţilor cu privire la oportunităţile de educaţie, acces şi mobilitate în UE, ca şi
la instituţiile şi politicile UE, prin intermediul unei serii de întâlniri organizate în centre
universitare importante.
Pentru aceasta, au fost realizate pliantele: Cetăţean român, cetăţean european, ABC-ul
studentului european, Cum vom putea studia, lucra şi călători în UE după aderare şi au
fost organizate 7 întâlniri cu studenţii, în perioada aprilie-noiembrie 2005, la Cluj-Napoca,
Bucureşti, Timişoara, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Târgu-Mureş,
Temele abordate în cursul întâlnirilor s-au referit la: oportunitaţi de studiu in UE, Experienţa
Erasmus, o oportunitate unică, Recunoaşterea diplomelor, CV-ul European - instrument
pentru mobilitate, Reforma învăţământului superior: Procesul Bologna, Instituţiile Uniunii
Europene, Stagii de formare profesională la instituţiile UE,, O carieră în instituţiile
comunitare.politica de ocupare a forţei de muncă şi libera circulaţie în UE, politica de
selecţie a personalului în UE, programele de mobilitate profesională, importanţa pregătirii
profesionale şi învăţarea permanentă, ca şi la implicaţiile aderării României la Uniunea
Europeană.
În cadrul programului ÎMPREUNĂ PENTRU O EUROPĂ TÂNĂRĂ au participat
aproximativ 700 de studenţi, cărora le-au fost distribuite mape de prezentare conţinând:
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-

pliante ABC-ul Studentului European,
pliante Cum vom putea studia, lucra şi călători în UE după aderare,
pliante Cetăţean ROMÂN, Cetăţean EUROPEAN,
modele CV European,
reviste Consilier European,
broşuri EuroDispecer.

3. “Integrarea europeană şi mediul de afaceri”
Prin intermediul acestei campanii MIE a urmărit să informeze companiile cu privire la noile
reglementări din sfera economică, rezultat al negocierilor dintre guvernul României şi
Comisia Europeană, ca şi la implicaţiile generale ale integrării asupra mediului de afaceri, la
caracteristicile pieţei comune şi la oportunităţile de finanţare după aderarea la UE, pentru a le
sprijini să facă faţă presiunii concurenţiale de pe piaţa unică.
Realizată în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, campania a constat în 10 ateliere de
lucru tematice: Concurenţa şi ajutorul de stat, Protecţia mediului, Libera circulaţie a mărfurilor, Siguranţa

alimentară, Servicii financiare, Standardizare, Fondurile structurale şi de coeziune,
Transporturi, Energia şi 2 mese rotunde cu producătorii din industria textilă şi de confecţii
şi cu producătorii şi procesatorii din industria alimentară. Atelierele, care s-au desfăşurat la
Bucureşti, Zalău şi Baia Mare, s-au bucurat de prezenţa a peste 1.600 de participanţi.
Ca suport de informare a fost realizat un CD cu informaţii pentru mediul de afaceri,
structurat pe domenii: Achizitii publice, Agricultură şi dezvoltare rurală, Ajutorul de stat şi
Concurenţa, Rezultatele negocierilor pe capitole, Codul fiscal, Costurile şi beneficiile aderării,
Drepturi de proprietate intelectuala şi industrială, Energia, Finanţări din fonduri UE,
Legislaţie vamală, Noua Abordare şi Abordarea Globală, Pătrunderea_pe_piaţa_europeană,
Protecţia mediului, Protecţia socială, Rolul IMM în economia românească. Securitatea
produselor şi răspunderea producătorilor, Servicii financiare, Siguranţa alimentară, Standarde
de calitate, Transporturi, Studii generale, Surse de informare, Strategia guvernamentală pentru
IMM în perioada 2004-2008, Transpuneri ale directivelor UE, Tratatul de aderare. La
întâlnirile organizate au fost distribuite peste 1.400 de CD-uri cu materiale informative.
Campania pentru mediul de afaceri va continua şi în 2006.

4.“Europa e importantă pentru tine!”
Campania de informare pentru promovarea egalităţii de şanse a urmărit asigurarea nevoilor de
informare ale femeilor active din mediul urban.
În acest scop au fost realizate parteneriate cu MMSS, MEdC, CNCD, PNUD, CNSLR –Frăţia,
ONG-uri cu expertiză în domeniu - Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate ş.a. -, cu TVR, Radio România Actualităţi, Evenimentul
Zilei, cu Instituţiile Prefectului din Braşov, Buzău, Brăila, Vaslui, Miercurea Ciuc, Bistriţa,
Baia Mare, Zalău, Reşiţa, Deva.
Al doilea pas a fost conceperea Ghidului egalităţii de şanse, ca suport de informare al
campaniei Ghidul e structurat astfel: Egalitatea de sanse si tratament pentru femei si bărbaţi
în UE şi în România, Ce înseamna sa fii discriminat/a, Drepturile tale pe piata muncii,
Drepturile tale, ca parinte care lucreaza. Protectia maternitatii. Concediul parental,
Hartuirea si hartuirea sexuala - forme de discriminare bazata pe sex, Ce poti face daca esti
discriminat/a dupa criteriul sexului ?, Surse de informare în România şi în UE.
Începând cu luna mai şi până în noiembrie 2005 au fost organizate 17 seminarii-dezbateri
privind egalitatea de şanse, la Bucureşti, Braşov, Buzău, Brăila, Vaslui, Miercurea Ciuc,
Bistriţa, Baia Mare, Zalău, Reşiţa, Deva, Târgu-Jiu, Piteşti, Alexandria, Călăraşi,
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Giurgiu şi Tulcea. Informaţiile transmise s-au referit la instituţiile şi politicile europene şi
romăneşti în domeniul egalităţii de şanse, ca şi informaţii generale despre Uniunea Europeană
şi despre aderare. Cei aproximativ 1.000 de participanţi au primit 1.200 de materiale
informative - Ghiduri ale egalităţii de şanse, dezbaterile fiind reflectate în peste 50 de apariţii
în presa centrală şi locală.
Subiectele abordate au vizat Concilierea vieţii profesionale cu cea de familie, Accesul
femeilor pe piaţa muncii, Problematica femeii în comunitate, Integrarea femeilor rrome în
societate, Egalitatea de şanse în practica ONG-urilor - perspective de colaborare etc.
Dintre problemele cu care se confruntă femeile la nivel local, participanţii la dezbateri au
sesizat lipsa locurilor de muncă part–time, necesare femeilor pentru a concilia viaţa
profesională cu cea de familie, faptul că angajatorii din sistemul privat preferă să angajeze
bărbaţi, faptul că femeile nu au curaj să sesizeze cazurile de discriminare către ITM. De
asemenea, a fost prezentată ideea organizării unor asemenea seminarii la nivel regional pentru
a se constitui o reţea a promotoarelor egalităţii de şanse din judeţele învecinate, pentru a se
cunoaşte şi pentru a-şi împărtăşi experienţele;

5. Întreprinzătorii din mediul rural
În luna mai au avut loc 2 întâlniri cu liderii locali, la Izvorul Mureşului şi Căpuşul
Mare, Jud. Cluj: primari, viceprimari, secretari de comună, consilieri, directori de scoli,
ingineri agronomi, medici veterinari, intreprinzători.
Întâlnirile s-au desfăşurat cu concursul experţilor ANCA şi SAPARD şi au cuprins informaţii
privind Rezultatul negocierilor la cap. agricultură; Reformele în domeniul agriculturii,
Reglementări fito-sanitar-veterinare, Politica de dezvoltare regională a României; Planul de
dezvoltare regională;
Programele de finantare pentru agricultură şi dezvoltare
regională,Politici europene in agricultură.
5. Administraţia publică, consilierii de integrare, specialişti in integrare europeană
Etapa 1. A fost concepută, editată şi distribuită publicaţia Consilier European. Revistă de
informare realizată de Corpul consilierilor de integrare. Revista urmăreşte informarea
corectă şi profesionistă cu privire la tematica integrării europene a instituţiilor şi persoanelor
ce pot acţiona ca multiplicatori în diverse domenii de activitate.
Etapa 2. În perioada 13-14 decembrie a fost organizată prima conferinţă anuală a
consilierilor de integrare, care a reunit 350 de participanţi. Conferinţa a beneficiat de
sprijinul Asociaţiei Române a Specialiştilor în Relaţii Publice (ARRP) şi a altor specialişti în
comunicare, care au asigurat cele 24 de ateliere de lucru pentru comunicarea integrării
europene, organizate cu acest prilej.
6. Audienţa generală:
Relaţiile cu presa au urmărit transmiterea informaţiilor referitoare la procesul de aderare
către presa locala si centrala ‚ prin conferinte de presa, comunicate si informatii de presa,
materiale de informare, neswletter-ul electronic saptaminal Ştiri europene –
(www.mie.ro), sectiune speciala in situl MIE care contine arhiva comunicatelor de presa si
arhiva foto (www.mie.ro), monitorizarea informatiilor publicate in presa, a temelor supuse
dezbaterii publice si a aparitiilor publice (analiza cantitativa si calitativa), realizarea
parteneriatelor cu institutii de presa pentru sustinerea campaniilor de informare adresate
diverselor audienţe.
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Punctul de Informare al MIE – inaugurat în octombrie 2003, Punctul de Informare
difuzeaza informatii şi materiale (ghiduri informative, brosuri, pliante, rapoarte, studii)
realizate de MIE, de IER si de alte institutii despre programele europene si procesul de
aderare, răspunde solicitarilor de informare adresate conform legii 544/2001 şi Legii 52/2003
şi ofera acces gratuit la site-uri romanesti si europene, dedicate problematicii europene.
În anul 2005, aprox. 2.076 de solicitanţi s-au adresat Punctului de Informare pentru
informaţii generale privind Uniunea Europeană (60%), programe şi oportunităţi de finanţare
(27%), dezvoltare regională (5%), negocieri (5%), acquis - armonizare legislativă (3%).
Vizitatorii provin din mediul universitar (65%), instituţii publice (20%), persoane juridice
(IMM, ONG) şi persoane fizice (15%), înregistrându-se o creştere a cererilor de informaţii de
către solicitanţi persoane juridice din ţările membre (Germania, Italia, Olanda) interesaţi de
programele de finanţare nerambursabilă. În 2005 Punctul de informare a onorat 562 de cereri
de publicaţii şi 100 de cereri de materiale informative pentru dotarea cabinetelor de integrare
europeană din şcoli şi licee din ţară.
Coordonator: Andreea Vaida.
Euro-Dispecer – program de informare derulat de MIE din aprilie 2004, în
parteneriat cu TVR. Apelând gratuit numărul de telefon 080 080 2007, cetăţenii adresează
întrebări şi primesc răspunsuri direct de la specialiştii din instituţiile implicate în procesul de
aderare.
Răspunsurile sunt difuzate pe posturile de televiziune TVR 1 (orele 07:55, 12:30) si
TVR 2 (orele 08:25, 11:25-11:45, 12:30, 16:25, 17:55, 00:15), in fiecare zi, de luni pâna
duminica. Emisiunea mai este difuzata si duminica pe TVR 1 la orele 5:30 si in intervalul
10:30-10:55, iar sâmbata si duminica pe TVR 2 la ora 08:25. In functie de grila TVR, orele
de difuzare pot fi modificate.
Din aprilie 2004 în decembrie 2005 au fost înregistrate peste 60.000 de apeluri.
Lunar, sunt transmise 40 de răspunsuri la întrebările selectate de echipa proiectului.
Topul domeniilor de interes pentru apelanţi în anul 2005:
1. Agricultură şi finanţare (Sapard, Phare - date de contact, consultanţă, condiţii de
eligibilitate, întocmirea documentaţiei etc.) – 60 %
2. Legislaţie (investiţii, subvenţii) şi acquis comunitar
3. Libera circulaţie (legislaţie, condiţii de şedere şi muncă în Statele Membre, conflicte
de muncă în spaţiul UE etc.) - 15%
4. Sectorul IMM (legislaţie, documentaţie, înfiinţarea şi funcţionarea firmelor private
după aderare etc.): 15%
5. Generalităţi (instituţii şi simboluri europene) - 4%
6. Educaţie (îmbunătăţirea sistemului educaţional din România, acordarea de rechizite,
recunoaşterea şi echivalarea diplomelor, condiţii de eligibilitate pentru burse, schimb
de experienţă)
7. Economie (impozite, adoptarea monedei unice, diferenţe între Statele Membre UE
etc.)
8. Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă (pensii, salarii, alocaţii, ajutoare
financiare, legislaţie ) - 4%
9. Mediu, justiţie şi energie electrică (legislaţie, negocieri) – 1 %
10. Armată şi transporturi – 1%
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Întrebările şi răspunsurile au fost structurate pe domenii şi publicate în broşura “EuroDispecer. Întrebări şi răspunsuri despre UE”. Publicaţia a fost difuzata prin primarii,
prefecturi si consilii judetene, in scoli generale si licee sau cu ocazia Zilei Primaverii, Zilei
Europei, semnarii Tratatului de aderare s.a., în intreaga ţară.
Pentru mediatizarea programului au fost tipărite 1.000 de afişe, care au fost distribuite, în
parte, cu ocazia evenimentelor organizate în acest an.
Site-ul web al MIE – realizat în 2002 printr-un program PHARE, cuprinde informaţii
actualizate zilnic, despre evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare şi situaţia
alocării fondurilor PHARE CES şi PHARE Cooperare transfrontalieră, informaţii disponibile
şi în limba engleză.
Site-ul, care înregistra, în decembrie 2005, 894.400 de vizitatori - publicul larg, presa,
reprezentanţi ai mediului de afaceri în căutare de oportunităţi de finanţare, personalul
administraţiei centrale sau locale – este în curs de restructurare. Noul site, care va
cuprinde şi secţiuni generale despre politici, instituţii, cetăţenie, valori, Tratatul
Constituţional, Carta Drepturilor Fundamentale ş.a. şi secţiuni dedicate mediului de
afaceri, întreprinzătorilor din mediul rural, tinerilor şi studenţilor, elevilor şi egalităţii
de şanse, a devenit funcţional în luna ianuarie 2006.
Buletinul de informare electronic “Ştiri europene”.
Buletinul MIE, Ştiri europene, a ajuns la nr. 47. Buletinul cuprinde ştiri despre activitatea
MIE (agenda demnitarilor, campanii de comunicare), surse de finanţare şi afaceri europene
şi se difuzează săptămânal către peste 500 de abonaţi - jurnalişti din presa centrală şi locală,
specialişti din administraţia centrală şi locală (prefecturi, primării, consilii judeţene),
multiplicatori de informaţie europeană (ADR, centre Euro-Info), ambasade şi misiuni ale
României în străinătate şi persoane fizice.
Organizarea de evenimente
17 martie 2005 - Ziua Primăverii în Europa (Spring Day)
24-25 aprilie 2005 – sărbătorirea semnării Tratatului de aderare
9 mai 2005 - Ziua Europei - Ziua Porţilor Deschise la MIE
aprilie - iunie 2005 – 4 spectacole-concurs “Europa, dragostea mea. Te cunosc şi
câştig”, organizat de Radio România Actualităţi în colaborare cu MIE .
1 decembrie, Bucureşti, Piaţa Universităţii – sărbătorirea Zilei Naţionale a României.
13-14 decembrie, Bucureşti, Palatul Parlamentului – Prima Conferinţă Anuală a
Consilierilor de Integrare Europeană
Editarea de publicaţii

“Ghidul egalităţii de şanse” – 2.000 ex.
“Călătorie spre Uniunea Europeană” – reeditată – 4.000 ex.
Pliante: Cetatean roman, cetatean european, ABC-ul studentului euruopean, Cum
vom putea studia, lucra si calatori in UE dupa aderare? – 1.000 ex fiecare
“Consilier European nr. 2” – 5.000 ex.
“Ghidul părinţilor în lumea copiilor” – 12.000 ex.
În anul 2005 au fost distribuite, prin intermediul Punctului de informare şi în cadrul
proiectelor şi evenimentelor organizate, peste 23.000 de exemplare din publicaţiile MIE.
Traduceri
În anul 2005 au fost traduse peste 500 pagini: comunicate şi informaţii de presă, buletinul
Ştiri europene, Agenda si diverse sectiuni din site-ul in limba engleză, scrisori catre
50

Bucureşti 040129, Bd. Liberăţtii nr.12, sector 5, ROMΑNIA; Tel: 311 41 86; Fax: 311 41 95

ambasade, rapoarte, prezentări ş.a., în cea mai mare parte traduceri din romana în engleza.
Alte traduceri: romana-franceza, engleza-romana.

Calendar 2005
Februarie

14-15 februarie, Oradea - întâlnire cu membrii reţelei de multiplicatori de informaţie
europeană.
18 februarie, sediul MIE: Comisie de dialog social.
25 februarie, Camera de Comerţ Bucureşti – seminar pentru mediul de afaceri. Tema:
Concurenţa şi ajutorul de stat
Martie
10-11 martie, Craiova: întâlnire cu membrii reţelei de multiplicatori de informaţie
europeană.
17 martie, Liceul “I.L.Caragiale”: sărbătorirea „Zilei primăverii” / Spring Day - lansarea
publicaţiei pentru copii "Călătorie spre Uniunea Europeană", editată de Direcţia Comunicare
publică a MIE.
21 martie, TVR - conferinţă de presă pentru lansarea broşurii “Euro-Dispecer. Întrebări şi
răspunsuri despre Uniunea Europeană”, editată de Direcţia Comunicare publică a Ministerului
Integrării Europene.
Aprilie
1 aprilie, sediul MIE: Comisie de dialog social.
4 aprilie, Radiodifuziunea Romănă – spectacol-concurs “Europa, dragostea mea. Te cunosc
şi câştig”, organizat de Radio România Actualităţi în colaborare cu Ministerul Integrării
Europene.
5-6 aprilie, Sinaia: întâlnire cu membrii reţelei de multiplicatori de informaţie europeană.
11 aprilie, Camera de Comerţ Bucureşti – seminar pentru mediul de afaceri, organizat de
MIE. Tema: protectia mediului.
14 aprilie - Seminar pentru cadrele didactice din şcolile generale, la Braşov.
15 aprilie, Camera de Comerţ Zalău - seminar pentru mediul de afaceri. Tema: Libera
circulaţie a mărfurilor.
18 aprilie, Radiodifuziunea Romănă – spectacol-concurs “Europa, dragostea mea. Te
cunosc şi câştig”, organizat de Radio România Actualităţi în colaborare cu Ministerul
Integrării Europene.
21 aprilie, Cluj-Napoca - dezbatere cu studenţii la Universitatea Babes –Bolyai şi seminar cu
cadrele didactice din şcolile generale din judeţul Cluj.
24 aprilie, Piaţa Revoluţiei: “Împreună pentru un viitor European” – spectacoleveniment organizat de MIE si ASG cu ocazia semnării Tratatului de aderare.
24 aprilie, Giurgiu: spectacol-eveniment organizat de MIE, Prefectura si Primaria Giurgiu
cu ocazia semnării Tratatului de aderare.
24 aprilie – filmul documentar “România şi Uniunea Europeană – paşi spre integrare” ,
realizat de Redacţia Integrare Europeană şi Reporteri Speciali a TVR, la iniţiativa MIE.
25 aprilie, Ateneul Român: concert simfonic dedicat semnării Tratatului de aderare.
Mai
9 mai, Bucureşti:
- orele 9.00 – 14.00, sediul MIE: sărbătorirea Zilei Europei - Ziua Porţilor Deschise ,
- ora 11.00, Universitatea Bucureşti - dezbatere cu studenţii
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- ora 18,00, Radiodifuziunea Română - concursul „Europa, dragostea mea. Te cunosc şi
câştig”.
16 mai, Bucureşti, Palatul Parlamentului, lansarea Campaniei de informare pentru egalitatea
şanselor “Europa e importantă pentru tine”.
19 mai:
- Timişoara - dezbatere cu studenţii la Universitatea de Vest şi seminar cu profesorii.
25 mai, Camera de Comerţ Bucureşti – seminar pentru mediul de afaceri, organizat de
MIE. Tema: Siguranţa alimentară.
24-25 mai, Baia Mare: seminar pentru mediul de afaceri.
21 mai
- Braşov: dezbatere cu studenţii la Universitatea Braşov.
- Constanţa: seminar cu cadrele didactice.
28 mai, Buzău, seminar pentru egalitatea şanselor.
Iunie
3-4 iunie, Bucureşti, Romexpo - participare la Târgul IMM.
6 iunie, Radiodifuziunea Română - concursul „Europa, dragostea mea. Te cunosc şi
câştig”.
8 iunie, Brăila, seminar pentru egalitatea şanselor.
11-12 iunie, Izvorul Mureşului şi Căpuşul Mare, Jud. Cluj, intalniri cu consultantii
agricoli si liderii locali (primari, viceprimari, secretari de comuna, consilieri, directori de
scoli, ingineri agronomi, medici veterinari, intreprinzători), proiectul “De la satul românesc
la satul european”.
15 iunie, Vaslui, seminar pentru egalitatea şanselor.
22 iunie, Miercurea Ciuc, seminar pentru egalitatea şanselor”.
22 iunie, Bucureşti, Hotel Mariott, participare la lucrarile Forumului Economic "Banii
Nostri"
29 iunie, Bistriţa, seminar pentru egalitatea şanselor.
Iulie
5 iulie, Bucureşti, Camera de Comerţ, seminar de informare pentru mediul de afaceri.
Tema: Servicii financiare.
6 iulie, Baia-Mare, seminar pentru egalitatea şanselor.
13 iulie, Zalău, seminar pentru egalitatea şanselor.
20 iulie, Reşiţa, seminar pentru egalitatea şanselor.
27 iulie, Deva: seminar pentru egalitatea şanselor.
August
3 august, Drobeta-Turnu Severin, seminar pentru egalitatea şanselor.
10 august, Râmnicu-Vâlcea, seminar pentru egalitatea şanselor.
17 august, Piteşti, seminar pentru egalitatea şanselor.
24 august, Alexandria, seminar pentru egalitatea şanselor.
31 august
- Bucureşti, Camera de Comert, seminar de informare pentru mediul de afaceri. Tema:
Standardizarea.
Septembrie
7 septembrie, Călăraşi, seminar pentru egalitatea şanselor.
22 septembrie, Bucureşti, Camera de Comert, seminar de informare pentru mediul de
afaceri. Tema: Fondurile structurale şi politica de coeziune
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22-24 septembrie, Bucureşti, participare cu stand la Tîrgul de confecţii MODEXPO
23 septembrie, Bucureşti, CCIRB – masă rotundă cu producătorii din industria textilă şi de
confecţii, la târgul de confecţţii MODEXPO
Octombrie
18 octombrie, Iaşi - Dezbatere cu studentii şi Seminar pentru profesori
20 octombrie, Galaţi - Dezbatere cu studentii
Noiembrie
2 noiembrie, Bucureşti, Camera de Comerţ, seminar de informare pentru mediul de afaceri.
Tema: Transporturi
3 noiembrie, Bucureşti, ROMEXPO - Masa rotundă "Agricultura românească în
perspectiva aderării la Uniunea Europeană " în cadrul Expoziţiei internaţionale INDAGRA.
3 noiembrie, Târgu Mureş- Dezbatere cu studentii şi Seminar pentru profesori.
16 noiembrie, Giurgiu, - seminar pentru egalitatea şanselor.
23 noiembrie, Tulcea - seminar pentru egalitatea şanselor.
24 noiembrie, Târgovişte - Dezbatere cu studentii şi Seminar pentru profesori
Decembrie
1 decembrie, Bucureşti, Piaţa Universităţii – sărbătorirea Zilei Naţionale a României.
7 decembrie, Bucureşti, Camera de Comert, seminar de informare pentru mediul de
afaceri. Tema: Energia.
13-14 decembrie, Bucureşti, Palatul Parlamentului – Prima Conferinţă Anuală a
Consilierilor de Integrare Europeană

Compartimentul juridic
-

asigurarea asistenţei juridice în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau de
arbitraj în care ministerul este parte;
declanşare a procedurii prealabile şi a procedurii judiciare în materia recuperării
fondurilor comunitare şi a celor de la bugetul de stat;
avizare pentru legalitate a contractelor şi a actelor adiţionale privind asistenţa
financiară nerambursabilă comunitară şi fondurile de la bugetul de stat în care
ministerul are calitatea de Autoritate Contractantă;
avizare pentru legalitate a măsurilor ce au fost luate de administraţia instituţiei în
desfăşurarea activităţii ministerului, precum şi a oricăror acte care pot angaja
răspunderea patrimonială şi juridică aministerului;
colaborare în materie juridică cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi locale;
colaborare în materie de urmărire şi recuperare a fondurilor comunitare şi a celor de la
bugetul de stat cu instituţiile statului abilitate de lege în acest sens.

Printre principalele obiective ale anului 2005 s-au regăsit finalizarea procesului de obţinere
a titlurilor executorii necesare recuperării finanţării plătite în cadrul Programului
PHARE 98 şi finalizarea procedurilor prealabile instanţei în dosarele ce au avut ca
obiect recuperarea finanţării plătită în cadrul Programului PHARE 2000.
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În cursul anului, activitatea Compartimentului Juridic s-a axat în mare parte pe acţiunile
specifice procedurii de declanşare a procesului de recuperare a fondurilor comunitare şi a
celor de la bugetul de stat care au fost considerate de către Autoritatea Contractantă că nu
îndeplinesc prevederile contractului de grant.
În cadrul proceselor de recuperare a fondurilor, consilierii juridici au desfăşurat activităţi
specifice într-un număr de 13 dosare la solicitarea Departamentului Naţional
Anticorupţie, instituţie abilitată prin lege pentru verificarea situaţiilor în care există
suspiciuni de schimbare a destinaţiei fondurilor comunitare şi a celor de la bugetul de stat.
În urma verificărilor efectuate de către această instituţie, s-au întocmit pe parcursul anului
rechizitorii într-un număr de 7 dosare în care ministerul s-a constituit parte civilă pentru
recuperarea sumelor plătite.
Pe parcursul anului 2005, în cadrul Compartimentul Juridic s-au desfăşurat activităţi într-un
număr de 517 dosare având ca obiect recuperarea fondurilor comunitare şi de la bugetul
de stat aferente contractelor încheiate în cadrul programelor de finanţare PHARE 98, 2000,
2001, 2002.
Din totalul celor 517 dosare, au mai rămas în lucru un număr de 229 dosare ce însumează :
- 33 dosare având ca obiect recuperare finanţare aferentă Programului PHARE 98;
- 151 dosare având ca obiect recuperare finanţare aferentă Programului PHARE 2000;
- 37 dosare având ca obiect recuperare finanţare aferentă Programului PHARE 2001;
- 6 dosare având ca obiect recuperare finanţare aferentă Programului PHARE 2002;
- 4 dosare având ca obiect recuperare finanţare aferentă contractelor încheiate în cadrul
Programului PHARE 2002 CBC RO;
Totodată, în cursul anului 2005, în scopul recuperării rapide a debitelor, s-au rezolvat
favorabil 46 din cererile de eşalonare formulate de către beneficiarii debitori.
Facem precizarea că încheierea acestor convenţii de plată, permise de altfel şi de contractul
de finanţare, a făcut posibilă recuperarea într-un termen mai scurt a debitelor fără angajarea
unor cheltuieli suplimentare din bugetul ministerului
( transport, cazare, diurnă, cheltuieli
de judecată şi de executare).
La sfârşitul anului 2005, situaţia convenţiilor de plată se prezenta astfel:
- s-au încheiat 46 convenţii de plată pentru recuperarea debitului şi a dobânzilor în sumă
de 462.987,79 EUR şi 1.130.586.
- un număr de 15 convenţii de plată s-au finalizat prin recuperarea în întregime a debitelor şi
a dobânzilor contractuale în sumă de 209.997,73 EUR şi 214.539,49 RON.
- un număr de 8 dosare se află pe rolul instanţelor judecătoreşti în scopul obţinerii
somaţiilor de plată urmarea nerespectării convenţiilor de plată încheiate.

Resurse umane
Aplicarea politicii Guvernului în deciziile manageriale privind organizarea,
salarizarea, formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din minister;
Organizarea activităţilor de recrutare, selecţie, încadrare şi promovarea
personalului:
-

1 concurs organizat pentru ocuparea a 32 posturi vacante
publici, la care s-au înscris 53 de candidaţi şi au fost admişi 18;

– funcţionari
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-

1 concurs organizat pentru ocuparea a 6 posturi vacante – consilieri de
integrare, la care s-au înscris 55 de candidaţi şi au fost admişi 6;
2 concursuri organizate pentru ocuparea a 2 posturi vacante temporar;
2 examene de promovare în clasă a 6 funcţionari publici;
2 examene de testare a cunoştinţelor profesionale organizate pentru 2 consilieri
de integrare care au reluat activitatea după o perioadă de cel puţin 12 luni;

Asigurarea întocmirii şi avizarea unui număr de aproximativ 550 de ordine ale
ministrului privind:
- încadrarea şi numirea personalului, definitivarea personalului pe funcţie publică,
majorarea drepturilor salariale, modificarea sporurilor, acordarea salariilor merit –
210 ordine;
- modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi a raporturilor de muncă,
eliberare din funcţie – 92 ordine;
- suspendarea raporturilor de muncă şi a raporturilor de serviciu – 110 ordine;
- delegarea şi detaşarea personalului – 14 ordine;
- stabilirea atribuţiilor consilierilor de integrare;
- constituirea diverselor comisii la nivelul instituţiei, desemnare şi delegare atribuţii
anumitor persoane şi direcţii din cadrul ministerului;
Stabilirea, împreună cu celelalte direcţii din minister a nevoilor de pregătire şi
perfecţionare profesională a personalului – fiecare solicitare privind formarea sau
pregătirea profesională a fost analizată şi întocmită propunerea referitoare la
soluţionarea cererii; în acest sens, au fost primite aproximativ 250 de solicitări privind
formarea şi pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual,
din care 157 pentru cursuri organizate de Institutul Naţional de Administraţie şi restul
pentru alte categorii de cursuri;
Asigurarea întocmirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al
ministerului - în luna octombrie 2005 a fost aprobat prin ordin al ministrului şi
comunicat tuturor direcţiilor;
Asigurarea înregistrării şi soluţionării petiţiilor adresate ministerului în cursul
anului 2005 s-au primit 221 petiţii, din care 63 au fost soluţionate la nivelul
instituţiei, iar 158 au fost direcţionate autorităţilor şi instituţiilor publice competente în
soluţionarea aspectelor sesizate;
Începând cu data de 03.11.2005 implicarea în procesul de avizare pentru
oportunitate ca urmare solicitărilor primite din partea autorităţilor şi instituţiilor
publice, privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor
asumate prin negocierile pentru aderarea la UE – din cele 26 de solicitări pentru
ocuparea a 151 de posturi s-au soluţionat favorabil 23 de cereri (113 posturi);

Bilanţ financiar
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În anul 2005 bugetul iniţial al Ministerului Integrarii Europene a fost de 663.183.330
RON.(din care din bugetul de stat 116.576.212 RON iar din fonduri externe nerambursabile
546.610.118).În urma modificarilor efectuate în structura bugetului în cursul anului, bugetul
rectificat la sfârşitul anului 2005 prin OUG 66/2005 a totalizat 652.498.090 RON.
Repartizarea cheltuielilor în funcţie de principalii indicatori este prezentată în tabelul nr 1, de
mai jos:
Capitol

Titlu Denumire indicatori

51.01
2
20

69.01

Buget
initial

TOTAL
36,338,190
Autoritati publiceactivitate proprie
MIE
Cheltuieli de personal 24,102,700
Cheltuieli materiale si 7,598,910
servicii

Buget 2005
Rectificat

Plati
efectuate

Observatii

31,283,120

30,162,875

Activitate
proprie

21,498,770
6,098,910

21,342,575
5,648,433

816 posturi
Administrarea
si
functionarea
ministerului
Activitate
I.E.R.
Contributia
Romaniei la
Consiliul
Europei
Dotari
independente

34

Subventii

3,495,960

2,744,820

2,421,075

38

Transferuri

85,720

85,720

72,867

70

Cheltuieli de capital

1,054,900

854,900

677,925

Alte actiuni
economice
Cofinantarea
contributiei
financiare a
Comunitatii
Europene
Plati efectuate in
cadrul programelor
de dezvoltare
*investitii in servicii
sociale
*dezvoltarea oraselor
prin stimularea
activitatilor
intreprinderilor mici
si mijlocii
*investitii in turism
*Asistenta tehnica
pentru birourile de
cooperare
transfrontaliera

80,238,020

142,962,470 124,600,119

0

93,712,470

93,712,462

30,000,000

28,600,000

22,801,312

21,000,019

13,000,000

7,400,218

20,000,000
1,500,000

7,100,000
550,000

202,657
483,470

Cofinantarea
de la buget
pentru
Programe
PHARE
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50.03

*programe de
dezvoltare specifice

7,738,001

0

0

Fonduri externe
nerambursabile
Coeziune economica
si sociala

546.610.120 478.252.500 345,637,033
420.057.395 367.525.719 305.005.164 98.006.000
euro
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