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Raport de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Est 

pentru anul 2005 
 

 
 
Activitatile ADR SE in anul 2005 au fost realizate in conformitate cu atributiile 
stabilite prin prevederile legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in 
Romania si hotararile Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de 
Dezvoltare Sud- Est, astfel:  
  
Activitati:  
Implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei 
proiectelor finantate de la Uniunea Europeana in cadrul programelor de 
dezvoltare regionala 

  
1. Programului Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala – 
Componenta “Dezvoltarea Resurselor Umane”.  

 
Localitatile eligibile pentru acest program sunt cele din Hotararea Guvernului 
nr. 399/2001. Prin aceasta hotarare s-a aprobat concentrarea fondurilor Phare 
si a fondurilor de cofinantare corespunzatoare de la bugetul de stat in 11 zone 
de restructurare industriala cu potential  de crestere economica.  
 
Obiectivele specifice  pentru componenta Dezvoltarea Resurselor Umane 
sunt: 
 
• Dezvoltarea abilitaţilor forţei de munca pentru a deveni mai adaptabila la 

schimbarile structurale corespunzator nevoilor de abilitaţi identificate pe 
piaţa forţei de munca cu  accent deosebit pe dezvoltarea abilitaţilor 
manageriale în afaceri si dezvoltare antreprenoriala, pentru a încuraja 
cresterea economica viitoare.  

 
• Facilitarea accesului pe piaţa forţei de munca a celor aflaţi in cautarea unui 

loc de munca prin intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltarea 
de noi abilitaţi corespunzator nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de 
munca, promovarea oportunitaţilor egale de angajare pentru grupurile 
vulnerabile cum sunt tinerii someri, somerii de lunga durata, tinerii care 
parasesc instituţiile de ocrotire, populaţia rroma. 

 
Procesul de contractare s-a incheiat la 30 noiembrie 2004, perioada de 
implementare a proiectelor fiind de maxim 12 luni. 

 
Din totalul Grantului de 2.920.000 EURO, in urma semnarii a 51 de contracte 
de finantare nerambursabila de catre Autoritatea Contractanta, pentru  
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Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a fost contractata suma totala de 2.639.178 
EURO( 90,38%) 

                                                                                                      - 
EURO- 
JUDETUL Nr. 

proiecte 
BUGET TOTAL 
CONTRACTAT 

GRANT CONTRIBUTIE 
PROPRIE 

BRAILA 15 922.792,00 
 

835.019,00 87.773,00 
 

GALATI 19 1.112.137,25 
 

961.176,00 150.961,25 
 

BUZAU 10 578.667,00 
 

488.648,00 90.019,00 
 

VRANCEA 3 203.486,00 160.600,00 42.886,00 
 

TULCEA 4 220.554,00 
 

193.725,00 26.829,00 
 

TOTAL 3.037.636,25 
 

2.639.168,00 
 

398.468,25 
 

Stadiul actual de implementare al acestei componente, din punct de 
vedere tehnic, se prezinta astfel:  

• Contracte semnate in noiembrie 2004  – 51 

• Contracte reziliate – 1 – Beneficiar: „Casa de Cultura Tecuci”, titlul 
proiectului „Info IMM – programe de instruire si consultanta pentru 
someri” -  reziliat la solicitarea beneficiarului 

• Contracte aflate in derulare - 50 

• Raportari finale depuse spre analiza – 50 

• Raportari finale avizate si transmise MIE – 35  

• Acte aditionale la contractele de finantare nerambursabila – 82 

Din punct de vedere al achizitiilor, in perioada aferenta prezentului raport de 
activitate s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- pentru toate cele 50 de proiecte, au fost analizate 65 dosare achizitii in 
vederea obtinerii certificatului de cota 0 pentru TVA la facturile emise de 
furnizorii contractati. 

- 79 dosare de achizitii analizate si avizate de catre ADR. 
 
Din punct de vedere financiar, s-au transmis tuturor beneficiarilor Notificari 
privind Procedurile de plata elaborate de MIE – Directia Plati Programe, 
precum si amendamentele intervenite la Procedura de plata  si s-a acordat in 
permanenta consultanta privind derularea platilor pe proiecte.  
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Termenul de finalizare a implementarii acestor contracte si de realizare a 
obiectivelor propuse a fost 30 noiembrie 2005. Termenul final de avizare a 
raportarilor finale de catre ADR SE si transmitere a cererii de plata catre MIE a 
fost 28 februarie 2006. 
In perioada 01.09 – 30.12.2005, expertii financiari din cadrul Biroului Control 
au efectuat urmatoarele activitati: 

- s-au analizat rapoartele trimestriale depuse de beneficiari; 
- s-a acordat consultanta beneficiarilor care implementeaza proiecte in 

cadrul Programului PHARE 2002 – Coeziune Economica si Sociala – 
Dezvoltarea Resurselor Umane, in vederea derularii corecte a platilor, 
aducandu-le totodata la cunostinta orice modificari intervenite in 
procedurile de implementare ale proiectelor (prin adrese, Notificari). 

 
2. Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala Schema de 
Investitii in Servicii Sociale. Localitatile eligibile pentru aceasta 
componenta au fost cele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
399/2001.  
 
Obiectivele acestui subprogram sunt: 
1. Dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala in Romania pentru a 
raspunde nevoilor sociale ale cetatenilor, prin crearea de servicii sociale 
comunitare pentru grupurile vulnerabile din zonele care se confrunta cu 
dificultati social-economice, precum si reorganizarea si reabilitarea caminelor 
pentru persoane varstnice, identificate si selectate in acest scop si dezvoltarea 
serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane in varsta; 
2. Sa sprijine includerea sociala, reducerea saraciei si integrarea efectiva pe 
piata muncii a grupurilor social vulnerabile din localitatile din cele 11 zone tinta 
care trec prin severe restructurari industriale; 
3. Sa intareasca capacitatea administratiilor locale si regionale pentru a 
construi parteneriate locale noi si eficiente in implementarea initiativelor in 
domeniul serviciilor sociale. 
 
Solicitantii sunt consiliile locale/primariile sau consiliile judetene care au sediul 
inregistrat in Romania, in regiunea unde va fi implementat proiectul. 
 
Data inceperii implementarii proiectelor din acest subprogram a fost 30 
noiembrie 2003. Cele 22 de proiecte implementate au avut termen final pentru 
desfasurarea activitatilor 29 mai 2005. Conform contractului de finantare, in 
maxim 3 luni de la finalizarea activitatilor, rapoartele finale trebuie depuse la 
MIE care este Autoritate Contractanta. Inainte de a fi depuse la MIE pentru 
autorizarea finala a cheltuielilor, aceste rapoarte trebuie verificate de ADR. 
In prezent situatia contractelor si a raportarilor se prezinta astfel: 
 

o Contracte Incheiate – 23, valoare grant 2 645 845,23 Euro 
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o Contracte reziliate la solicitarea beneficiarului – 1, beneficiar – 
Consiliul Local Panciu, cod proiect RO 0108.03.03.319, titlu 
proiect - “Centru de asistenta socio-medicala pentru personalul de 
varsta a treia” 

o Rapoarte finale avizate ADR SE si transmise MIE – 22  
 
Situatia finantarilor in cadrul acestui program este prezentata in anexa. 
 
 
3. Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala, Asistenta 
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Localitatile eligibile pentru aceasta 
componenta au fost cele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
399/2001. 
 
Localitatile eligibile pentru aceasta componenta au fost cele aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 399/2001. 
 
Obiectivul principal al acestei componente este sprijinirea dezvoltarii regionale 
a zonelor afectate de restructurare industriala prin sprijinirea dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul productiv. 
Procesul de contractare s-a incheiat la 30 noiembrie 2003. Perioada de 
implementare a proiectului proiectului a fost de  maxim 12 luni . 
 
Stadiul actual de implementare al acestei componente: 

o Contracte Incheiate – 54, valoare grant 2 886 561,09 Euro 
o Reziliate la cererea beneficiarilor – 11 contracte 
o Propuse spre reziliere de catre ADR SE - 4 contracte 
 

Situatia contractelor propuse spre reziliere de catre ADR SE: 
 

Cod Perseus Beneficiar Cauzele propunerii spre reziliere 

RO 
0108.03.01.065 SC ROTTA NATURA SA 

Beneficiarul nu a respectat prevederile 
contractului de grant. Nu a depus nici un 
document justificativ (achizitii, tehnic si 
financiar) aferent implementarii proiectului. 

RO 
0108.03.01.083 SC PROTUD SRL 

Beneficiarul nu a respectat prevederile 
contractului de grant. Nu a depus nici un 
document justificativ (achizitii, tehnic si 
financiar) aferent implementarii proiectului. 

RO 
0108.03.01.085 SC VALBERTO SRL 

Beneficiarul nu a respectat procedurile de 
achizitii. Beneficiarul a refuzat sa urmeze 
recomandarile MIE si ADR SE, respectiv 
reluarea licitatiilor cu respectarea procedurilor 
de achizitie. 

RO 
0108.03.01.105 

SC BP OFFICE&SERVICE 
SRL 

Beneficiarul nu a respectat procedurile de 
achizitie, achizitiile fiind respinse de la 
avizare. 

 
De remarcat, ca o problema in implementarea proiectelor finantate in cadrul 
acestei componente, a fost schimbarea, prin act aditional la contractele de 
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grant, a procedurilor de achizitie la 5 luni de la inceperea perioadei de 
implementare. Beneficiarii au primit, din partea ADR SE, consultanta necesara 
implementarii activitatilor prevazute in proiectele finantate. 
 
 Situatia proiectelor derulate in cadrul acestei componente este prezentata in 
anexa la prezentul raport. 
 
4. Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Schema de 
Infrastructura Mica. Localitatile eligibile pentru aceasta componenta au 
fost cele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 399/2001.   
  
Programul a fost lansat in anul 2002. Zonele tinta au fost aprobate de 
Guvernul Romaniei prin H.G. 399/2001. Contractarea proiectelor in 
conformitate cu Procedura de Contractare aprobata de MIE a fost finalizata la 
data de 30 noiembrie 2003.  
Termenul limita initial de efectuare a platilor a fost 31 august 2005. Conform 
Ordinului nr. 1882/29 decembrie 2004, emis de Ministrul finantelor publice, 
Memorandumul de finantare RO 0104 – RO 0109, semnat la 4 decembrie 
2001, s-a modificat astfel incat pentru componenta RO 0108.03 perioada de 
plata se prelungeste pana la data de 31 august 2006. 
Implementarea programului a inceput la data de 1 martie 2004. Avansurile 
pentru proiectele selectate si contractate au fost virate beneficiarilor in 
februarie 2004. Nu au fost inaintate spre ADR SE rapoarte intermediare de 
plata. Primele rapoarte intermediare de plata vor fi inaintate spre aprobare la 
ADR SE dupa incheierea contractelor intre beneficiari si constructorii selectati 
si cheltuirea a 70% din avansul primit, data pana la care beneficiarii au 
obligatia de a realiza achizitiile prevazute in bugetul proiectului la Capitolul 5 – 
Servicii. Stadiile realizarii de catre beneficiari a licitatiilor se regasesc in Anexa. 
In anul 2004 au avut loc o serie de seminarii organizate de o firma de 
Asistenta Tehnica pentru pregatirea si imbunatatirea Studiilor de Fezabilitate.  
ADR SE impreuna cu reprezentantii firmei de consultanta au efectuat vizite la 
locatiile celor 15 proiecte, unde au fost discutate cu reprezentantii 
Beneficiarului probleme legate de: selectarea Proiectantului, realizarea 
Proiectului Tehnic si a Documentatiilor conexe, selectarea Inspectorului de 
santier.  
 
Asistenta tehnica si-a incheiat activitatea in septembrie 2004, data pana la 
care beneficiarii nu au reusit sa realizeze proiectele tehnice, beneficiari care 
au transmis proiectele tehnice catre ADR SE, respectiv MIE, incepand cu luna 
decembrie 2004. Din cele 15 proiecte selectate au fost transmise la MIE 14 
proiecte tehnice.  
Beneficiarul Consiliul Local Panciu nu a depus proiect tehnic deoarece a 
solicitat schimbarea obiectivului proiectului, solicitare care a fost respinsa de 
catre Delegatia Comisiei Europene. 
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De la data de 1 aprilie 2005, MIE a contractat o alta firma de consultanta, care 
urma sa analizeze si sa avizeze proiectele tehnnice si documentatia pentru 
organizarea de licitatii pentru constructii. Procesul de verificare s-a derulat 
greoi, proiectele tehnice si documentatia scrisa suferind numeroase modificari, 
astfel incat proiectele tehnice au fost aprobate in luna decembrie 2005, luna in 
care s-a incheiat si contractul firmei  de consultanta cu Ministerul Integrarii 
Europene. Corespondenta in legatura cu proiectul tehnic in perioada aprilie – 
decembrie 2005 s-a derulat doar intre beneficiari, firma de consultanta si MIE, 
fara ca documentele sa fie transmise la ADR SE.  
In present beneficiarii au inceput derularea licitatiilor pentru desemnarea 
constructorilor, urmand ca odata cu transmiterea rapoartelor de evaluare 
pentru desemnarea constructorilor sa transmita la ADR SE si modificarile 
aduse proiectelor tehnice. Evaluarile efectuate de firma de consultanta arata 
ca sumele alocate in bugetul proiectului pentru realizarea lucrarilor de 
constructii devin, in toate cazurile, insuficiente, situatie in care beneficiarii 
urmeaza sa solicite intocmirea de acte aditionale pentru realocarea sumelor 
din bugetul proiectului, sau, dupa caz, sa suporte din bugetul propriu, ca sume 
neeligibile, diferenta intre suma reala necesara realizarii obiectivului si suma 
alocata capitolului Constructii din bugetul proiectului.  
Exista doua riscuri identificare in implementarea acestei componente si 
anume : 

- beneficiarul sa nu dispuna de fonduri pentru realizarea obiectivului 
proiectului ; 

- beneficiarul sa nu aiba timpul fizic necesar pentru realizarea 
constructiilor, avand in vedere anotimpul de iarna si data limita 31 iulie 
2006 la care beneficiarul trebuie sa finalizeze atat constructia cat si sa 
intocmeasca si transmita la ADR SE raportul final si cererea finala de 
plata.  

 
In anexa va prezentam lista proiectelor implementate in cadrul acestei 
componente, precum si stadiile realizarii de catre beneficiari a licitatiilor. 
 
5. Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Formare 
profesionala – invatamant profesional si tehnic (TVET) (Reabilitarea 
infrastructurii scolilor). 
  
Proiectul Phare TVET RO 0108 – 01 a constituit prima etapa a unui program 
multianual de modernizare a sistemului de invatamant profesional si tehnic din 
Romania. 
Derularea proiectului a inceput la data de 14 aprilie 2003, data de finalizare 
fiind, initial, 14 octombrie 2004.  
 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au fost contractate doua loturi 
cuprinzand 17 scoli si 2 centre de resurse, totalizand 19 locatii. 
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Pana la finele lunii iunie 2005 au fost finalizate lucrarile pentru toate cele 17 
scoli si cele 2 centre de resurse, data de finalizare pentru fiecare fiind 
prezentata in tabelul urmator: 
 

Nr. scoala Nume scoala Receptie lucrari 
20 Grupul Scolar Agricol Adjud, Vrancea 31,03,2005 
21 Grupul Scolar de Constructii-Montaj  Focsani, 

Vrancea 30,03,2005 

22 Grupul Scolar de Electrotehnica Focsani, Vrancea 30,03,2005 
23 Grupul Scolar de Meserii si Servicii Buzau 20,04,2005 
24 Colegiul Agricol „DR. C. Angelescu” Buzau 27,03,2005 
25 Grupul Scolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu” 

Buzau 15,05,2005 

26 Colegiul Economic Buzau 28,06,2005 
27 Grupul Scolar Agricol Tecuci, Galati 28,04,2005 
28 Grupul Scolar „Radu Negru” Galati 20,03,2005 
29 Grupul Scolar de Industrie Alimentara „Dumitru 

Motoc” Galati 31,03,2005 

30 Grupul Scolar Industrial de Marina Galati 18,04,2005 
31 Grupul Scolar de Industrie Alimentara “Elena 

Doamna” Galati 29,04,2005 

32 Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea 31,03,2005 
33 Grupul Scolar de Industrie Alimentara Tulcea 30,03,2005 
34 Grupul Scolar “Anghel Saligny” Tulcea 30,04,2005 
35 Grupul Scolar ,,Edmond Nicolau’’ Braila 29,04,2005 
36 Colegiul Economic ,,Ion Ghica’’ Braila 20,06,2005 
37 Grupul Scolar ,,Anghel Saligny’’ Braila 18,04,2005 
38 Grupul Scolar Industrial ,,Panait Istrati’’  Braila 31,03,2005 

 
 
Contractul cu firma de constructii SC VEGA’93 SRL Galati a fost incheiat la 
data de 10 ianuarie 2004, avand ca termen final de executia lucrarilor data de 
09 ianuarie 2005. Firma care a asigurat inspectia de santier a fost Hill 
International.  
 
Conform Ordinului nr. 1882/29 decembrie 2004, emis de Ministrul finantelor 
publice, Memorandumul de finantare RO 0104 – RO 0109, semnat la 4 
decembrie 2001, s-a modificat astfel incat pentru componenta RO 0108.01 
perioada de plata s-a prelungit pana la data de 28 februarie 2005. 
 
Deoarece in nici unul din cele 10 contracte incheiate de catre MIE cu 
constructorii din cele 7 regiuni beneficiare ale Programului TVET 2001 nu au 
fost terminate lucrarile de constructii pana la data de 28 februarie 2005, 
constructorilor li s-au incasat penalitati 0,1% pe zi intarziere pentru fiecare 
scoala in parte, pana la terminarea lucrarilor asa cum arata tabelul de mai sus. 
 
De la data la care au fost terminate lucrarile pentru fiecare scoala, a inceput 
derularea perioadei de notificare a defectelor, desfasurata pe un interval de 12 
luni de la data intocmirii si semnarii Taking Over pentru fiecare scoala, ultima 
zi de notificare fiind 27.06.2006. Dupa aceasta perioada urmeaza a se intocmi 
certificatele de performanta.  
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In perioada de notificare a defectelor, constructorul trebuia sa realizeze 
lucrarile cuprinse in Anexa II de la Procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, si sa remedieze defectele aparute din vina constructorului in 
exploatarea constructiei de catre beneficiarii finali ai lucrarii. Avand in vedere 
ca nu au fost realizate in totalitate lucrarile de mai sus, supervizorul Hill 
International a instiintat Autoritatea Contractanta MIE, pentru retinerea 
sumelor aferente acestor lucrari din garantia de buna executie constituita la 
inceputul derularii contractului. In Anexa este prezentat stadiul de 
implementare pentru fiecare proiect implementat in cadrul acestei 
componente.   
 
 
6. Proiectele de infrastructura regionala finantate in cadrul Programului 
Phare 2000, 2001 si 2002 

6.1   Proiectele care beneficiaza de finantare in cadrul 
Programului Phare 2001 SIF (Supplementary Investemt Funds – 
Fonduri de Investitii Suplimentare) - Coeziune Economica si 
Sociala, Componenta Infrastructura Locala si Regionala la nivelul 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est sunt: 

  

Locatie 
 

Denumire 
proiect 

Inceput 
lucrari 

Valoare  
Contract 
(Euro) 

Data 
semnare 
contract 

Durata 
contract 
( zile) 

Constanta Pavilionul 
Expozitional 
Constanta 

13.05. 
2003 

6.396.756,78 28.11. 
2002 

670 
(reziliat) 

Braila Parcul 
Industrial Braila 

18.04. 
2003 

5.942.442,80 28.11. 
2002 

670 
(finalizarea se 
va realiza din 
fondurile 
beneficiarului) 

Tecuci Imbunatatirea 
traficului pe   
DN 24 (E581) – 
Centura Tecuci 

14.04. 
2003 

3.220.065,76 21.11. 
2002 

426 (finalizat) 

 
Ministerul Integrarii Europene este Autoritatea Contractanta pentru toate 
aspectele tehnice si financiare legate de implementarea programului si in 
special pentru licitarea si incheierea contractelor de lucrari si a contractelor de 
servicii pentru supervizarea lucrarilor, precum si pentru controlul si 
monitorizarea programului. 
 
Constructorii selectati pentru cele 3 proiecte sunt : 
Locatie Constructor Garantie 

pentru 
Avans (Euro) 

Garantie de 
buna 
Executie (Euro) 

Constanta GURIS Insaat Ve Muhendislik 959.513,52 639.675,68 



 9 

AS, 
Turcia 

Braila ALKE Ilkumut, 
Turcia 

891.366,42 594.244,28 

Tecuci SCCF COLAS SA, 
Romania 

483.009,86 322.006,58 

 
Firma de consultanta contractata de MIE pentru a asigura supervizarea 
lucrarilor executate de catre cele trei firme de constructii este TPF Consulting.   
 
6.2 Phare 2002 - CES, Infrastructura Regionala: 
 

Locatie 
 

Denumire proiect Inceput 
lucrari 

Valoare  
Contract 
(Euro) 

Data 
semnare 
contract 

Durata 
contract 
( zile) 

Galati Reabilitarea Drumului 
National DN 2B (E87) 
Galati – Giurgiulesti, 
km 141+200 - 149+960  
 

12.01 
2005 

6.489.289,03 11.10. 
2004 

568 
 

 
Reabilitarea Drumului National DN 2B – Galati-Giurgiulesti 
Cod proiect: RO 2002/000 – 586.05.02.03.01.01 
Autoritatea Contractanta: Ministerul Integrarii Europene 
Autoritatea de Implementare: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 
Beneficiar: Compania Nationala Romana pentru Autostrazi si Drumuri 
Nationale  
Contractor: JV Sociedade de Empreitadas Adriano SA – SC Citadina 98 
SA 
Inginer: INOCSA Ingenieria SL 
Data inceperii contractului: 12.01.2005. 
Pretul contractului: 5.899.353,66 Euro. 
Diverse si neprevazute: 589.935,37 Euro. 
Valoarea acceptata a contractului: 6.489.289,03 
Intalniri de lucru: 

- 09.12.2004 la MIE – intalnire intre MIE, ADR, Beneficiar, Constructor 
si Supervizor; 

- 09.01.2005 la Galati – intalnire cu privire la predarea 
amplasamentului; 

- 02.03.2005 la Galati – intalnire cu privire la obtinerea avizelor si 
realizarea organizarii de santier; 

- 13.04.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii, 
neconcordantele din proiect si demararea procedurilor pentru 
obtinerea avizului  Ministerului Transporturilor; 

- 08.05.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
- 08.06.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
- 13.07.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
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- 10.08.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
- 13.09.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
- 15.10.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
- 25.10.2005 la Galati – intalnire cu privire la progresul lucrarii; 
 

Probleme in perioada de implementare:  
- nerespectarea graficului de executie si ritmul lent al derularii lucrarilor 
(stadiul de realizare a obiectivului proiectului este de  14,18%); 
-  necesitatea transferului de proprietate pentru pasajul CFR; 
- existenta conductei Distrigaz pe amplasament si posibilitatea devierii 
acesteia. 
- oprirea lucrarilor pe perioada rece de iarna. 

 
7. Programul Phare 2003 CES – Componenta TVET 
 
Proiectul Phare TVET RO 0108 – 03 – Reabilitare ateliere a constituit cea de a 
doua etapa a unui program multianual de modernizare a sistemului de 
invatamant profesional si tehnic din Romania. 
 
Obiectivele  specifice pentru componenta TVET sunt: 
-Intarirea si consolidarea reformei realizata prin Programul Phare VET 
RO9405 pentru formarea initiala; sprijinirea modernizarii sistemului TVET 
prezent, printru-un program multi-anual de investitii, a carui prima faza a fost 
renovarea scolilor TVET selectate si instalarea de echipamente informatice. 
-Sa contribuie la reexaminarea responsabilitatilor ,mecanismelor de conducere 
si de raspundere in sensul dezvoltarii sociale si economice statuate in Planul 
National de Dezvoltare; 
-Sa asigure sanse egale pentru tineri in vederea obtinerii unei bune calificari 
profesionale la nivelul standardelor europene, printr-un sistem TVET flexibil la 
nivelul fiecarui individ. 
-Actuala etapa are ca obiectiv reabilitarea atelierelor scolare si a laboratoarelor 
 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au fost selectate cinci  loturi 
cuprinzand 21 de locatii. 
Termenul limita de depunere a proiectelor a fost 17.05. 2003 
In luna decembrie 2005 a avut loc la Ministerul Integrarii Europene licitatia 
pentru desemnarea constructorilor. 
In urma licitatiei au fost desemnate castigatoare  3 firme de constructii : 

- Compania Nova Construct  
- S.C. Coral S.R.L.  
- S.C. Contranscom Benta 

Valoarea celor 3 contracte este de 2.336.401,33 Euro 
 Implementare – monitorizare 1 februarie 2006 – 31 august 2006  
Termenul limita de plata - 30 octombrie 2006 
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8. Programul Phare 2003 CES – Componenta Dezvoltarea Resurselor 
Umane 
 
La inceputul anului 2005 a fost lansata licitatia deschise de propuneri de 
proiecte pentru schema de finantare nerambursabila “Dezvoltarea Resurselor 
Umane”, Programul Phare 2003 Coeziune Economica si Sociala – o schema 
pentru dezvoltarea abilitatilor fortei de munca si facilitarea accesului pe piaţa 
forţei de munca a celor aflaţi in cautarea unui loc de munca.  
 
Obiectivele specifice  pentru componenta Dezvoltarea Resurselor Umane 
sunt: 
 
• Prioritatea1-Masuri active pe piata muncii-Facilitarea accesului pe piaţa 

forţei de munca a celor aflaţi in cautarea unui loc de munca, prin 
intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltarea de noi abilitaţi 
corespunzator nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de munca, promovarea 
oportunitaţilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile, cum sunt 
tinerii someri, somerii de lunga durata. 

 
• Prioritatea 2-Promovarea capitalului Uman-Dezvoltarea abilitaţilor forţei de 

munca, pentru a deveni mai adaptabila la schimbarile structurale, 
corespunzator nevoilor de abilitaţi identificate pe piaţa forţei de munca, cu  
accent deosebit pe dezvoltarea abilitaţilor manageriale în afaceri si 
dezvoltare antreprenoriala, pentru a încuraja cresterea economica viitoare. 

 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a  fost alocata suma totala de 1,012 
932 milioane euro EURO ( 727 877 mii euro pentru Prioritatea1- Masuri active 
pe piata muncii si 285 055 mii euro pentru Prioritatea 2-Promovarea capitalului 
uman). Sprijinul financiar pentru proiecte este cuprins între 15.000 euro si 
75.000 euro. 

In cadrul sesiunii de evaluare a cererilor de finantare au fost depuse 111 de 
cereri de finantare ( 73 de cereri de finantare pentru Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si 38 de cereri de finantare pentru Prioritatea 2-Promovarea 
capitalului uman): 

• judetul Braila-35 proiecte (23 proiecte pe Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si 12 proiecte pe Prioritatea2-Promovarea capitalului 
uman) 

• judetul Buzau-21 proiecte (10 proiecte pe Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si 11 proiecte pe Prioritatea2-Promovarea capitalului 
uman) 

• judetul Galati-24 proiecte (16 proiecte pe Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si 8 proiecte pe Prioritatea2-Promovarea capitalului 
uman)  
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• judetul Vrancea-6 proiecte (4 proiecte pe Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si2 proiecte pe Prioritatea2-Promovarea capitalului 
uman) 

• judetul Tulcea-13 proiecte (12 proiecte pe  Prioritatea1-Masuri active 
pe piata muncii si1 proiect pe Prioritatea2-Promovarea capitalului 
uman) 

• judetul Constanta-12 proiecte (8 proiecte pe Prioritatea1-Masuri 
active pe piata muncii si 4 proiecte pe Prioritatea2-Promovarea 
capitalului uman) 

Prioritatea 1 Masuri active pe piata muncii – Evaluarea administrativa a 
conformitatii si eligibilitatii 

 
In data de 06.07.2005 la sediul Unitatii de Implementare Sud-Est din 

cadrul AJOFM a inceput sesiunea de evaluare Administrativa a Conformitatii si 
Eligibilitatii pentru cererile de finantare depuse pe Prioritatea1 - Masuri active 
pe piata muncii.  

 
Situatia la sfarsitul acestei sesiunii se prezenta astfel:  
        Prioritatea1- Masuri active pe piata muncii 

• numar total propuneri de proiecte depuse -  
• 34 de proiecte au indeplinit conditiile de conformitate si eligibilitate 

si au fost acceptate in sesiunea de evaluare tehnica 
• 13 de proiecte nu au indeplinit conditii de conformitate, 
• 10 de proiecte nu au indeplinit conditiile de eligibilitate 
• 16 de proiecte nu au indeplinit conditii de conformitate si 

eligibilitate 
 
Un numar total de 39 proiecte depuse pe Prioritatea 1 - Masuri active pe 
piata muncii au fost respinse in sesiunea de evaluare Administrativa a 
Conformitatii si Eligibilitatii . 

 
Prioritatea 2 Promovarea capitalului uman - Evaluarea administrativa a 
conformitatii si eligibilitatii 
 
In data de 25.07.2005 la sediul Unitatii de Implementare Sud-Est Braila a 
inceput sesiunea de evaluare Administrativa a Conformitatii si Eligibilitatii 
pentru cererile de finantare depuse pe Prioritatea 2 - Promovarea capitalui 
uman. 
 

Situatia la sfarsitul acestei sesiunii se prezenta astfel: 
Prioritatea 2- Promovarea capitalului uman 

• numar total propuneri de proiecte depuse -  
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• 23 de proiecte au indeplinit conditiile de conformitate si eligibilitate 
si au fost acceptate in sesiunea de evaluare tehnica 

• 3 de proiecte nu au indeplinit conditii de conformitate, 
• 4 de proiecte nu au indeplinit conditiile de eligibilitate 
• 8 de proiecte nu au indeplinit conditii de conformitate si eligibilitate 

Un numar total de 15 proiecte depuse pe Prioritatea2-Promovarea 
capitalului uman au fost respinse in sesiunea de evaluare Administrativa a 
Conformitatii si Eligibilitatii . 
 
Prioritatea 1-Masuri active pe piata muncii - Sesiunea de Evaluare 
Tehnica si Capacitate financiara 
 
In data de 19.07.2005 a inceput Sesiunea de Evaluare Tehnica si 
Capacitate financiara a proiectelor depuse in cadrul Prioritatii 1-Masuri 
active pe piata muncii. La sfarsitul acestei sesiuni de evaluare, din cele 34 
de proiecte declarate conforme si eligibile, un numar de: 

• 16 de proiecte au fost recomandate pentru finantare 
• 3 au obtinut un punctaj peste 65 de punce si sunt propuse ca 

rezerve pentru finantare 
• 15 proiecte au fost respinse (2 proiecte au obtinut un punctaj de 

sub 65 de puncte, 10 proiecte au fost respinse ca nerelevante, 3 
au fost respinse ca neavand capacitate financiara si operationala) 

 
Prioritatea 2 - Promovarea capitalului uman - Sesiunea de Evaluare 
Tehnica si Capacitate financiara 
 
In data de 03.08.2005 a inceput Sesiunea de Evaluare Tehnica si 
Capacitate financiara a proiectelor depuse in cadrul Prioritatii 2-
Promovarea capitalului uman. La sfarsitul acestei sesiuni de evaluare, din 
cele 23 de proiecte declarate conforme si eligibile, un numar de: 

• 8 de proiecte au fost recomandate pentru finantare 
• 16 proiecte au fost respinse (13 proiecte au fost respinse ca 

nerelevante, 2 au fost respinse ca neavand capacitate financiara 
si operationala, 1 proiect a obtinut un punctaj de sub 70 de 
puncte). 

In urma sesiunii de evaluare, Comisia de Evaluare  a recomandat spre 
finantare in cadrul Raportului de Evaluare, 24 de proiecte insumand un buget 
total de  1,102 361 milioane Euro, din care 988 118,72 Euro prin Programul 
Phare 2003- Dezvoltarea Resurselor Umane si 114 242,28 Euro reprezentand 
contributia proprie a aplicantilor.  
 
Situatia proiectelor propuse spre finantare in Raportul de Evaluare pe total 
Regiune, pe judete si pe fiecare masura in parte este prezentata in anexa. 
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9. Programul Phare CES 2004 – 2006 – Componenta Infrastructura 
regionala  
 
Prin Hotarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala nr. 6/15.02.2005 a fost 
aprobat Comitetul de preselectie la nivel regional a proiectelor depuse in 
cadrul Programului Phare 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala– 
Proiecte mari de Infrastructura Regionala. 
 
In cadrul acestei componente s-au depus la sediul ADR SE un numar de 21 
proiecte, pana la data limita 28.01.2005. 
 
In data de 6.04.2005 a avut loc Sesiunea de deschidere a procesului de 
evaluare.  
In perioada 7.04.2005-18.04.2005, proiectele au fost evaluate din punct de 
vedere al conformitatii si eligibilitatii, pe baza Grilei de eligibilitate si 
conformitate administrativa prezentata in Ghidul Solicitantului. In urma 
evaluarii  situatia proiectelor a fos urmatoarea: 

- 20 proiecte conforme administrativ si eligibile 
- 1 proiect neeligibil, « Centrul de afaceri Galati », proiect depus de catre 

Consiliul Judetean Galati, considerat lucrare aflata in curs de executie. 
In perioada 18.04.2005-29.04.2005 s-a desfasurat etapa de evaluare tehnica 
a proiectelor. In cadrul acestei sesiuni, au fost evaluate in conformitate cu grila 
tehnica prezentata in Ghidul Solicitantului, cele 20 proiecte ce au trecut de 
etapa de conformitate si eligibilitate. 
Toate cele 20 proiecte au fost evaluate si au primit un punctaj mai mare de 50 
puncte, calificandu-se pentru etapa de preselectie la nivel national. 
 
Raportul de evaluare a fost inaintat catre Ministerul Integrarii Europene in data 
de 13.05.2005.  
In urma analizei Raportului de pre-selectie, Ministerul Integrarii Europene a 
recomandat reanalizarea proiectului declarat neeligibil « Centrul de afaceri 
Galati » - solicitant Consiliul Judetean Galati. 
 
Ca urmare a reanalizarii, in data de 3.06.2005 de catre Comitetul de Pre-
selectie, proiectul « Centrul de afaceri Galati » a fost declarat eligibil cu 
obligatia prezentarii de catre aplicant a unor documente la faza de selectie 
nationala. 
 
In perioada 13.06 - 23.06.2005 au fost facute vizite in teren pentru fiecare 
dintre proiectele pre-selectate la nivel regional. Aceste vizite au fost efectuate 
de catre un reprezentant al ADR SE, impreuna cu reprezentanti ai echipei de 
asistenta tehnica PLANET SA. Concluziile si recomandarile au fost 
consemnate in Rapoartele de vizita care au fost transmise la Ministerul 
Integrarii Europene. 
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In perioada 5.09.2005-14.09.2005 au avut loc la sediul  ADR SE intalniri de 
lucru cu expertii nominalizati de consortiul condus de Planet SA ce au acordat 
consultanta expertilor nominalizati de catre beneficiari, astfel incat proiectele 
pre-selectate la nivel regional sa fie imbunatatite si completate in vederea 
participarii la faza de selectie nationala.  
 
Dupa primele 3 zile in care au fost organizate intalnirile de lucru cu 
reprezentantii firmei de consultanta Planet si beneficiari, dupa analiza 
comentariilor si recomandarilor din  Raportul de evaluare facut de  firma de 
consultanta, precum si a Ghidului furnizat de MIE, am propus MIE ca pentru 
evaluarea la nivel national, sa nu se mai solicite refacerea Studiului de 
Fezabilitate conform Ordonantei 913/2005, ci sa se ramana la Studiul de 
Fezabilitate depus si aprobat la faza de pre-selectie regionala, la care sa se 
adauge avizele si recomandarile din Raportul de evaluare ale firmei de 
consultanta. Refacerea Studiului de Fezabilitate presupunea : 

- realizarea procedurii de atribuire a contractului de realizare a Studiului 
de Fezabilitate; 

-  fonduri suplimentare din partea autoritatilor locale; 
- realizarea unui alt Raport asupra Studiului de Fezabilitate; 
- o alta procedura de obtinere a avizelor necesare, cu o durata de timp 

care depaseste 13 octombrie 2005. Mai mult, nu se putea trece la realizarea 
Design Brief-lui pana in momentul finalizarii Studiului de Fezabilitate. 
 
Ca urmare a acestei solicitari, MIE a transmis urmatoarele clarificari: 
- participarea proiectelor de infrastructura regionala si locala la selectia 
nationala nu este conditionata de existenta Studiului de Fezabilitate refacut 
conform prevederilor Ordinului nr. 913/2005 si nici de cea a “Design Brief-ului” 
detaliat conform Ghidului Solicitantului. In conditiile in care aceste elemente 
vor exista, proiectele respective vor obtine un punctaj superior. 
 
In perioada 17.10 – 12.12.2005, a avut loc evaluarea la nivel national a 
proiectelor pre-selectate la nivel regional. Comisia a fost alcatuita din cate un 
reprezentant al fiecarei Agentii de Dezvoltare Regionala  si un evaluator 
independent. 
 
In data de 14.12.2005 a avut loc la sediul Ministerului Integrarii Europene 
sedinta extraordinara a Subcomitetului de Coordonare Phare CES 
« Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale si locale », in 
cadrul careia a fost prezentat rezultatul evaluarii nationale a proiectelor 
depuse in cadrul Programului mai sus mentionat. 
 
Din valoarea totala a Programului de 132.965.000 Euro, pentru Regiunea Sud-
Est a fost alocat 13,92%, respectiv 18.508.728 Euro. 
 
In cadrul Subcomitetului de Coordonare Phare CES s-a hotarat ca proiectele 
care urmeaza a fi prezentate spre aprobare Consiliului National pentru 
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Dezvoltare Regionala sa fie conform clasamentului intocmit in ordinea 
descrescatoare a punctajului obtinut la evaluarea nationala, fara a se tine cont 
de alocarea sectoriala, deoarece sectorul « Reabilitarea zonelor industriale » 
nu a fost acoperit atat din punct de vedere al numarului de proiecte depuse, 
cat si din punct de vedere al pregatirii documentatiei. 
In cadrul Subcomitetului s-a agreat posibilitatea ca o regiune sa poata propune 
spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala o lista 
modificata de proiecte, in baza unor motive bine justificate si dupa obtinerea 
consensului membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala. 
 
In cadrul listei pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, s-a propus sa se 
renunte la proiectul clasificat pe pozitia cinci din lista si care se incadreaza in 
suma alocata Regiunii pentru perioada 2004 – 2006, pentru a da posibilitatea 
si beneficiarilor din alte judete care au depus proiecte bine pregatite sa poata 
primi finantare in cadrul acestui Program, respectiv  proiectul de pe pozitia 5 
din lista initiala sa fie inlocuit de: 

- proiectul  de pe pozitia 7, beneficiar Consiliul Local Focsani ; 
- proiectul de pe pozitia 10, beneficiar Consiliul Local Buzau. 

in aceste conditii, valoarea totala a finantarii pentru Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Est fiind de 17.734.263 Euro. 
 
In urma consultarii membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a fost obtinut consensul cu privire la ordinea 
proiectelor care sunt finantabile in cadrul Programului Multianual Phare 2004 – 
2006, Componenta Infrastructura Regionala pentru Regiunea de Dezvoltare 
Sud-Est, conform tabelului urmator : 
 

Nr. 
Crt. 

Ordininea 
in 

clasamentul 
regional 

Ordinea in 
clasamentul 

national 
Titlul 

proiectului Sector Judet Numele 
aplicantului Scor Fonduri 

PHARE 

1 1 10 

The 
Rehabilitation 
of the 
Historical 
Centre of 
Braila City 

Tourism 
Related 
Infrastructure 

BR 
Braila 
County 
Council 

115,89 4.999.998 

2 2 14 Mangalia Port 
for Tourism 

Tourism 
Related 
Infrastructure 

CT 
Mangalia 
Local 
Council 

115,11 3.114.012 

3 3 15 
Galati 
Business 
Center 

Business 
infrastructure GL 

Galati 
County 
Council 

114,56 3.797.080 

4 4 23 
Mangalia 
Balnear and 
Leisure 
Tourism 

Tourism 
Related 
Infrastructure 

CT 
Mangalia 
Local 
Council 

110,78 1.413.033 
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5 7 34 

Urban 
remaking of 
Historical Area 
“Union Square” 
and Public 
Garden from 
Focsani City 

Tourism 
Related 
Infrastructure 

VN 
Focsani 
Local 
Council  

105,89 3.024.557 

6 10 55 
Full Reparation 
to the Buzau 
easten ring 
road 

Regional 
Transport 
Infrastructure 

BZ Buzau Local 
Council 101,92 1.385.571 

       TOTAL 17.734.251 
 
Aceasta lista a fost comunicata MIE si a fost prezentata in sedinta Consiliului 
National pentru Dezvoltare Regionala ce s-a organizat in data de 19 
decembrie 2005. 
MIE a subcontractat activitatea unei firme de asistenta tehnica pentru a pregati 
proiectele tehnice ale proiectelor selectate la nivel national. 
 
Va prezentam in anexa rezultatul evaluarii nationale in ordinea descrescatoare 
a punctajului pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 
 
 
10. Programul Phare 2000 CES - Componenta - B2 Linie de credit pentru 
IMM-uri 

 
 

Aceasta componenta a programului reprezinta o linie de credit Phare pentru 
IMM-uri in valoare de 11.381.759 Euro, ce include sume rambursabile si 
nerambursabile si este disponibila doar in patru regiuni : Nord-Est, Sud-Est, 
Sud Muntenia si Nord-Vest. In prezent acest credit a fost angajat in totalitate 
urmand ca cererile depuse sa fie evaluate si finantate pe masura reintregirii 
fondurilor din rambursarile ce sunt efectuate de catre beneficiarii ce au 
contracte in derulare. 
Bugetul unui proiect  este constituit din : 

- Contributie beneficiar (20%) 
- Valoare credit (80%) din care : 

 Fonduri Phare rambursabile - 45% 
 Fonduri Phare nerambursabile-15% 
 Credit BCR-20% 

Credite acordate au perioada de gratie de pana la 1 an si perioada de 
rambursare de maxim 6 ani. 
Solicitani sunt IMM-urile care au cel putin 3 luni de activitate si nu au 
inregistrat pierderi. 
Sunt finantate prin acest program : 

- cheltuielile cu achizitia de echipamente, utilaje de productie, mijloace de 
transport 

- Cheltuielile privind constructiile 
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- Cheltuieli privind capitalul de lucru 
Stadiul actual de implementare al acestei componente : 

• Contracte incheiate in derulare : 36, valoare grant  840.230,65Euro din 
care tras la  31.12.2005 781.359,25 Euro 

• Reziliate la cererea beneficiarilor si/sau neaprobate de catre 
Reprezentantul tehnic al programului :16 aplicatii 

• Cereri de finantare depuse si neevaluate de reprezentantii BCR datorita 
lipsei de fonduri :7 

 
Conform atributiilor stabilite prin contractul de asistenta tehnica Phare 2003, 
ADR SE are obligatia de a participa in comitetul de evaluare a cererilor de 
finantare ca observator si de a efectua vizite de monitorizare la beneficiarii 
acestei scheme dupa cum urmeaza : 

- de doua ori pe an la beneficiarii al caror contract are o valoare mai mare 
de 100.000 Euro ; 

- o data pe an la beneficiarii al caror contract are o valoare mai mica de 
100.000 Euro. 

 
In anexa va prezentam situatia contractelor in derulare in cadrul Programului. 
 
Implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul executiei 
proiectelor finantate in cadrul programelor nationale de dezvoltare 
regionala 

 
 

Subprogramul “Investitii in Servicii Sociale” sustine financiar serviciile 
sociale, promovand parteneriatul dintre administratia judeteana sau locala si 
societatea civila. 
 
Pentru acest subprogram au fost eligibile toate localitatile urbane si/sau rurale, 
cu exceptia localitatilor cuprinse in zonele de restructurare industriala, 
prevazute prin Hotararea Guvernului nr. 399/2001. 
 
Obiectivele Subprogramului: 
 

1. dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala in Romania 
pentru a raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile; 

2. intarirea capacitatii administratiilor locale si judetene de a crea 
parteneriate, organiza si implementa initiative in domeniul serviciilor 
sociale. 

 
Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte s-a efectuat la nivel nationa. 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est au fost selectate spre finantare si 
contractate un numar de 22 de proiecte, in valoare totala de 56.409.027.681 
lei (5.640.902,76 lei RON), din care 50.600.939.864 lei (5.060.093,98 lei RON) 
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reprezentand ajutor financiar si 5.808.087.817 lei (580.808,78 lei RON) 
contributia proprie a solicitantilor. 
 
Situatia proiectelor contractate pe fiecare judet este urmatoarea: 
 

Judet Nr. 
proiecte 
selectate 

Valoare totala 
proiect (mld lei) 

Ajutor 
financiar (mld 
lei) 

Galati 11 31,07 27,82 
Buzau 7 15,99 14,39 
Vrancea 4 9,34 8,38 
TOTAL 22 56,40 50,60 

 
Cererile de plata se depun in momentul in care beneficiarul face dovada 
achitarii contributiei proprii (min 10%), precum si a TVA-ului aferent intregii 
facturi. Procedurile de implementare prevad ca platile se efectueaza de catre 
Ministerul Integrarii Europene direct in contul furnizorilor. 
 
Pana la data de 31.12.2005, au fost finalizate, analizate, aprobate si transmise 
catre Ministerul Integrarii Europene un numar de 20 de proiecte, 2 proiecte 
nefiind finalizate si anume: 

• 51/SE/ 27.11.2003, beneficiar Consiliul Judetean Galati –„Camin pentru 
batrani”, localizare Tg. Bujor, jud. Galati. 

• 41/SE/ 22.11.2003, beneficiar Primaria Manzalesti –„Centru de zi pentru 
copii familiale aflate in dificultate Meletic – Manzalesti”. 

 
Beneficiarii au inregistrat intarzieri importante in derularea proiectelor din 
urmatoarele cauze: 

1. insuficienta resurselor financiare ale beneficiarilor de finantari 
nerambursabile. Acest lucru se datoreaza faptului ca autoritatile locale 
nu identifica din timp resursele necesare cheltuielilor neeligibile pe 
proiect (avize, TVA, cheltuieli de proiectare, etc). totodata, aplicatiile 
intocmite nu tin cont de evolutia inflatiei, fapt ce conduce la cresterea 
costurilor. 

2. durata mare de realizare a procedurilor de achizitie; 
3. cererile de plata se depun in momentul in care beneficiarul face dovada 

achitarii contributiei proprii (min 10%), precum si a TVA-ului aferent 
intregii facturi. In situatia in care valoarea fara TVA a cheltuielii din 
factura este mai mare decat valoarea estimata, beneficiarul trebuie sa 
achite si diferenta intre valoarea facturii si suma ce trebuie virata din 
bugetul programului. 

4. asigurarea personalului calificat. 
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Situatia comparativa fonduri alocate raportate la fonduri absorbite pe judete in cadrul 
Subprogramului "Investitii in Servicii Sociale"

Fonduri alocate 8.382.657.691 14.391.968.222 27.826.313.951
Fonduri absorbite 8.321.009.478 11.617.657.785 24.667.953.113
Procent absorbtie 99,26% 80,72% 88,65%

Vrancea Buzau Galati

 
Ponderea ajutoarelor absorbite pe judete in cadrul Subprogramului "Investitii in 

Servicii Sociale"

Galati
24.667.953.113

55,30%

Vrancea
8.321.009.478

18,65%

Buzau
11.617.657.785

26,04%

 
Procentul de absorbtie a fondurilor a fost de 88,15%. 
 
Lista proiectelor finantate in cadrul acestui subprogram este prezentata in 
anexa la prezentul raport. 
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2.  Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-
urilor” a fost elaborate in scopul de a atrage investitii private in orasele care 
nu se regasesc in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea 
Guvernului nr.399/2001, sau in zonele defavorizate. 
 
Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-
urilor” a fost elaborate in scopul de a atrage investitii private in orasele care 
nu se regasesc in zonele de restructurare industriala, prevazute in Hotararea 
Guvernului nr. 99/2001, sau in zonele defavorizate. 
 
Obiective: 
1. crearea condiţiilor pentru ca unele orase mici si mijlocii sa devina poli 

industriali care sa atraga populaţia din mediul rural în activitaţi industriale;  
2. accelerarea dezvoltarii economice a oraselor prin marirea fluxului de 

capital investiţional; 
3. cresterea contribuţiei întreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri 

de munca; 
4. cresterea investiţiilor în sectorul privat; 
5. înfiinţarea sau dezvoltarea firmelor capabile sa desfasoare activitaţi 

productive sau de servicii generatoare de produse cu valoare adaugata 
mare; 

6. diversificarea si îmbunataţirea produselor si serviciilor; 
7. sporirea competitivitaţii produselor autohtone. 

Investitiile cofinantate in cadrul acestui Subprogram au ca efect diversificarea 
si imbunatatirea produselor si serviciilor realizate, precum si cresterea 
contributiei intreprinderilor mici si mijlocii mla crearea de noi locuri de munca. 
 
Valoarea finantarii nerambursabile variaza intre 350.000.000 lei (35.000 lei 
RON) si 3.500.000.000 lei (350.000 lei RON) pentru fiecare proiect, termenul 
de finalizare al Subprogramului fiind 10 decembrie 2005. 
 
Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte s-a realizat la nivel national. 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est au fost contractate un numar de 10 
proiecte (9 in cadrul primei licitatii organizata in luna iunie 2003 si 1 proiect in 
cadrul celei de-a doua licitatii, organizata in luna iunie 2004), valoarea 
ajutorului financiar nerambursabil fiind de 24.123.783.101 lei (2.412.378,31 lei 
RON). 
 
Din cele 10 proiecte contractate, au fost reziliate un numar de 2 contracte de 
finantare, in valoare de 4.737.814.000 lei (473.781,4 lei RON). 
 

1. SC Romania Euroest Constanta Filiala Eforie Sud SRL – contract 
de finantare in valoare de 1.248.300.000 lei (124.830 lei RON), 
reziliat la solicitarea beneficiarului, datorita inregistrarii unei pierderi 
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in situatia financiara a filialei, precum si problemelor generate de 
concesionarea unei cladiri; 

2. SC Enrico&Company 2002 Faurei Filiala Pogoanele SRL – contract 
de finantare in valoare de 3.489.514.000 lei (348.951,4 lei RON), 
reziliat datorita nerespectarii conditiilor contractuale (netransmiterea 
anuntului de participare la licitatie in vederea publicarii in Monitorul 
Oficial), precum si nerespactarii graficului de activitati prevazut prin 
proiect. 

 
Principalele probleme intervenite in derularea contractelor de finantare sunt: 
1. procedura anevoioasa de achizitie; 
2. procedurile de implementare a Subprogramului prevad ca plata pentru 

fiecare transfer de fonduri se face de catre ADR dupa ce Beneficiarul face 
dovada ca a achitat contributia proprie a transferului respectiv, precum si 
TVA aferenta si ca beneficiarul poate depune o noua cerere de plata numai 
in cazul in care face dovada receptionarii bunurilor pentru care a primit 
ajutor financiar nerambursabil in temeiul cererii anterioare 

3. probleme cu concesionarea cladirilor; 
4. obtinerea cu intarziere a autorizatiilor de construire; 
5. capacitatea de cofinantare scazuta a beneficiarilor. 
 
Pana la 31.12.2005, au fost finalizate toate cele 8 proiecte ramase in 
implementare, Ministerul Integrarii Europene decontand intreaga suma 
solicitata prin cererie de plata de catre beneficiari, in valoare de 
18.334.465.013 lei (1.833.446,5 RON), cereri care au fost analizate si 
aprobate de ADR SE in prealabil. 
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Situatia comparativa fonduri alocate raportate la fonduri absorbite pe judete in cadrul 
Subprogramului "Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor"

Fonduri alocate 15.291.131.836 1.999.260.158 3.343.848.000
Fonduri abosrbite 13.271.695.638 1.719.810.191 3.342.959.184
Procent absorbtie 86,79% 86,02% 99,97%

Constanta Tulcea Galati
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Ponderea ajutoarelor absorbite pe judete in cadrul Subprogramului 
"Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor"

Tulcea
1.719.810.191

9,38%

Constanta
13.271.695.638

72,39%

Galati
3.342.959.184

18,23%

 
Procentul de absorbtie a fondurilor a fost de 88,85%. 
 
Lista proiectelor finantate precum si sumele virate catre beneficiari sunt 
prezentate detaliat in anexa.  
 
3. Subprogramul “Investitii in turism” sustine financiar investitiile in turism 
ale intreprinderilor mici si mijlocii. 
 
Obiectivul general al Subprogramului il reprezinta imbunatatirea infrastructurii 
de cazare si a calitatii serviciilor din statiunile turistice ale Romaniei, in scopul 
dezvoltarii economice a acestor statiuni 
Obiectivele specifice ale Subprogramului sunt: 
1. imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor in turism; 
2. cresterea atractiei statiunilor turistice, prin cresterea numarului de turisti, in 

special a numarului turistilor straini; 
3. punerea in valoare a potentialului turistic; 
4. cresterea contributiei intreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri 

de munca; 
5. cresterea investitiilor in domeniul privat; 
6. dezvoltarea firmelor capabile sa desfasoare servicii generatoare de 

produse cu valoare adaugata mare; 
7. transformarea statiunilor turistice in poluri de dezvoltare economica ale 

regiunilor. 
 
Functionarea Subprogramului „Investitii in turism” este reglementata de 
Ordinul Ministrului Integrarii Europene nr. 368/2004, lansarea oficiala avand 
loc in luna noiembrie 2004. Suma minima care putea fi solicitata pentru un 
proiect este de 1 miliard lei (100.000 lei RON), iar suma maxima 4 miliarde lei 
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(400.000 lei RON). Termenul limita de implementare a proiectelor este 10 
decembrie 2006. 
 
Sunt eligibili solicitantii care au sediul social sau sucursala/punct de lucru in 
una din urmatoarele statiuni turistice: 
• Judetul Constanta – Cap Aurora, Costinesti, Eforie Nord, Eforie Sud, 

Jupiter, Mamaia, Mangalia, Neptun Olimp, Saturn, Techirghiol, Venus; 
• Judetul Braila – Lacu Sarat; 
• Judetul Buzau – Sarata Monteoru; 
• Judetul Vrancea – Soveja. 
 
Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte s-a realizat la nivel national. 
Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est au fost propuse spre contractare un 
numar de 21 proiecte (20 au fost comunicate in urma evaluarii in luna mai 
2005 si 1 proiect declarat castigator in urma contestatiei depuse de solicitant, 
rezultatul fiind comunicat in luna august 2005), valoarea ajutorului financiar 
nerambursabil fiind de 72.651.590.000 lei (7.265.159 lei RON). 
 
Au fost contractate si inaintate spre avizare catre Ministerul Integrarii 
Europene un numar de 19 contracte, valoarea ajutorului financiar fiind de 
60.696.880.300 lei (6.069.688,03 lei RON). 
 
Din totalul de 21 propuneri de proiecte aprobate in urma evaluarii si selectiei la 
nivel national, 2 proiecte nu au fost contractate din urmatoarele cauze : 

- 1 proiect - solicitantul nu indeplineste un criteriu de eligibilitate 
respectiv, nu poate face dovada ca se incadreaza in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii, asa cum sunt ele definite in Legea 
346/2004 – beneficiar SC Complex Vega SA ; 

- 1 proiect - beneficiarul SC Ghetur SRL Constanta, nu a depus pana 
in luna noiembrie 2005 (termen limita de contractare) documentele 
necesare semnarii contractului de finantare 

 
Dupa avizarea contractelor de finantare, am organizat in data de 29.09.2005, 
la Constanta, un seminar de instruire cu beneficiarii, axat in principal pe 
problematica achizitiilor publice. La acest seminar au participat un numar de 
12 participanti. 
 
Pana la sfarsitul anului 2005 au fost depuse doua cereri de plata de catre 
urmatorii beneficiari, in valoare de 157.321 RON: 

- beneficiar ; SC DELTA AURORA SA – 131.835 RON 
- beneficiar : SC VACANTA TUR SRL – 25.486 RON 

 
Termenul limita de implementare a proiectelor este 10 decembrie 2006. 

 
Lista proiectelor contractate este prezentata in anexa. 
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 4. Programul Dezvoltarea Judetului Tulcea  
  

Proiectele finantate in cadrul Programului “Dezvoltarea judetului Tulcea” au 
avut termen limita de implementare, 31 decembrie 2003, beneficiarii de 
finantare nerambursabila fiind obligati sa depuna raportul final in maxim 3 luni 
de la incheierea implementarii. Au fost finalizate un numar de 43 de proiecte, 
in valoare totala de 161,95 mld lei, din care 75,78 mld lei reprezentand ajutor 
financiar nerambursabil. 

In anul 2005 au fost efectuate vizite de monitorizare ex-post pentru toate 
cele 43 de proiecte finantate in cadrul programului, pentru doua din contracte 
fiind calculate penalitati ca urmare a nerespectarii numarului de locuri de 
munca asumate prin proiect in perioada de monitorizare ex-post. 

 
Situatia contractelor reziliate, a litigiilor si a recuperarii fondurilor publice pe 
acest program se prezinta astfel: 

1) SC MARPECTIN IMPEX SRL Macin - Tribunalul Tulcea a admis 
actiunea ADR SE si a obligat parata la plata a: 1.200.000.000 lei 
(finantare), 272.988.334 lei (dobanzi), 31.680.000 lei (penalitati de 
intarziere) si 41.138.367 lei (cheltuieli de judecata). Beneficiarul a facut 
apel iar Oficiul Juridic al ADR SE, in 31.01.2005 a depus intampinare. 
Avand in vedere faptul ca apelul beneficiarului nu a fost sustinut 
corespunzator, actiunea acestuia a fost respinsa de catre instanta, iar 
Oficiul Juridic a demarat procedura executarii silite a beneficiarului. 

2) SC ZOREXIM PROD SRL Macin - Tribunalul Tulcea a admis actiunea 
ADR SE si a obligat parata la plata a: 1.474.790.000 lei (finantare), 
606.443.890 lei (dobanzi), 11.503.362 lei (penalitati de intarziere) si 
49.072.373 lei (cheltuieli de judecata). Beneficiarul a facut apel iar 
Oficiul Juridic al ADR SE, in 31.01.2005 a depus intampinare. Avand in 
vedere faptul ca apelul beneficiarului nu a fost sustinut corespunzator 
actiunea acestuia a fost respinsa de catre instanta, iar Oficiul Juridic a 
introdus cererea de executare silita. 

3) SC TRITON SRL Tulcea– contractul de finantare a fost reziliat si 
beneficiarul a fost notificat in iunie 2004 cu privire la rezilierea 
contractului si cu privire la restituirea sumei de 260.590.345 lei (ajutor 
financiar), plus 29.928.079 lei (dobanda). In lunile iulie si septembrie 
2004, beneficiarul a restituit 200.000.000 lei, in luna ianuarie 2005 ADR 
SE recalculand sumele datorate de beneficiar. In 22.02.2005 a fost 
introdusa cererea de chemare in judecata, prin care s-a solicitat 
instantei obligarea beneficirului la plata sumei de 116.775.368 lei, 
detaliata astfel: 60.590.345 (ajutor financiar), 44.490.743 (dobanzi), 
11.694.280 (penalitati). Judecatoria Tulcea a admis cererea ADR SE si 
a obligat parata, SC TRITON SRL, la plata sumei de 116.775.368 lei, 
plus  7.797.883 lei, cheltuieli de judecata. Dosarul se afla in executare 
silita. 

4) SC CALIFAR SRL Filiala Tulcea - in 10.03.2005 s-a introdus cererea 
de chemare in judecata, iar in 17.06.2005 instanta s-a pronuntat prin 
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sentinta civila in sensul admiterii cererii ADR SE si obligarii paratei SC 
CALIFAR SRL la plata sumei de 90.000.000 lei (finantare) si a 
cheltuielilor de judecata. Dosarul se afla in executare. 

 
5) SC GENTILIA CAMPIA TURZII Filiala Tulcea – in data de 13.12.2005 

s-a comunicat beneficiarului faptul ca datorita nerespectarii prevederilor 
contractuale referitoare la mentinearea locurilor de munca si in perioada 
ex-post, a devenit debitor fata de ADR SE cu suma de 23.911,60 RON. 
Oficiul Juridic a programat pentru luna ianuarie 2006 intalnirea de 
conciliere cu beneficiarul. 

 
 
Zone Defavorizate 
 
Conform OUG 24 din 30 septembrie 1998, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Agentia pentru Dezvoltare Regionala are atributia sa urmareasca 
impreuna cu organele abilitate de lege modul in care agentii economici din 
zona isi indeplinesc obligatiile prevazute de ordonanta mai sus mentionata. 
Astfel, ADR SE efectueaza anual vizite de monitorizare in Zona D Altan Tepe 
si cele trei zone care au beneficiat pana in noiembrie de statutul de Zona D 
pentru a asigura ca societatile care au beneficiat de facilitati respecta 
prevederile OUG 24/1998. Aceste societati trebuie sa-si continuie activitatea 
dublul perioadei pentru care au beneficiat de facilitati si sa mentina un numar 
minim de angajati prevazut de lege. 

In perioada 01.01 – 01.09.2005 s-a efectuat monitorizarea pe teren si 
raportarea pe doua din cele 4 Zone defavorizate : 

- Harsova (Judetul Constanta) – in data de 14.07.2005 ; 
- Nehoiu (judetul Buzau) – in data de 12.08.2005. 

De asemenea, au fost trimise adrese detinatorilor de certificate de investitor 
pentru completarea chestionarelor trimestriale. 

In perioada septembrie - decembrie 2005 s-a efectuat monitorizarea pe teren 
si raportarea pe doua din cele 4 Zone defavoarizate : 

- Altan Repe (Judetul Tulcea) – in data de 06.10.2005 ; 
- Marasesti (judetul Vrancea) – in data de 26.10.2005. 

A fost depusa o cerere la DGFP Tulcea in vederea obtinerii datelor cu privire 
la facilitatile obtinute de societatile detinatoare a certificatelor de investitor din 
Zona Defavorizata Altan Tepe in 2005. A fost depusa o adresa la DGFP 
Vrancea in vederea obtinerii unei atestari privind situatia societatii Karat 
Prodexim SRL care se afla in procedura de lichidare judiciara. 
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De asemenea, au fost trimise adrese detinatorilor de certificate de investitor 
pentru completarea chestionarelor trimestriale. 
 
Din cele 6 societati cu certficat de investitor din Zona Defavorizata Altan Tepe, 
in 2005 societatea Termoplast a transmis la ADR SE toate cele 4 chestionare, 
Vilcons – 3, Prod Import – 3, Anagnoste – un chestionar pe primul semestru. 
Se va efectua o relansare prin fax si telefon si eventual se vor efectua vizite in 
Zonele Defavorizate in vederea obtinerii chestionarelor. 

 

Situatia investitiilor directe cu impact semnificativ in economie 

Cadrul legal il constituie Legea 332/2001. ADR SE este institutia care, in 
conformitate cu contractul de mandat semnat cu Ministerul Dezvoltarii si 
Progrnozei in anul 2001 (in prezent Ministerul Integrarii Europene), realizeaza 
inregistrarea statistica a investitiilor mai mari de 1 million de dolari SUA. 

Prin investitii directe cu impact semnificativ în economie se întelege investitia 
cu o valoare care depaseste echivalentul a 1 milion dolari SUA, realizate în 
formele si modalitatile prevazute de prezenta lege si care contribuie la 
dezvoltarea infrastructurii economice a tarii, determina un efect pozitiv de 
antrenare în economie si creeaza noi locuri de munca.(art.1). 

In  2005 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au fost efectuate si inregistrate 2 
investiţii  de acest gen:  

  GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. cu sediul in localitatea Buzau. 
Investitia de baza este de 4.604.260 USD la care se adauga necesarul de 
fond de rulment pentru primul an de activitate in valoare de 941.750 USD 
(inregistrare 009/20.10.2005). 

  SC DUCTIL STEEL  cu sediul in localitatea Buzau. Aceasta investitie face 
parte din  proiectul major « UNITATE INTEGRATA », notificat si inregistrat la 
ARIS cu nr. 2/008/02.11.2004. Investitia data constituie etapa a treia din 
proiectul mentionat mai sus si si cuprinde: cladiri, retele, teren, mijloace fixe in 
suma de 6 010 Mil. USD. (inregistrare 010/30.09.2005) 

In perioada septembrie-decembrie nu au fost efectuate inregistrari statistice 
dar s-a acordat asistenta potentialilor investitori interesati de Regiunea Sud-
Est. Trebuie de mentionat in special Compania olandeza Corus Tubes. Un 
reprezentant al acestei societai s-a deplasat in Regiune si cu ajutorul ADR SE 
au fost organizate intalniri la Consiliul Judetean Braila, Primaria Braila, 
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Primaria Galati, Zonele Libere Braila si Galati, alte zone industriale (potentiale 
locatii pentru investitii), ARPM Galati, Camera de Comert Galati etc. Decizia 
cu privire la investitia preconizata va fi luata de catre Corus Tubes in cursul 
anului 2006. 

 
Implicarea ADR SE in structurile create pentru gestionarea programelor 
de cooperare transfrontaliera 
 
In vederea gestionarii eficiente a acestor programe de cooperare 
transfrontaliera, o parte din atributiile si resonsabilitatile ce decurg din acest 
program au fost delegate de Ministerul Integrarii Europene unor organisme 
intermediare, infiintate in apropierea granitei, in zonele eligibile ale 
programelor de cooperare transfrontaliera.  
 
In acest scop, prin Ordonanta 111/ 2004 care a modificat Legea 315/ 2004 
privind dezvoltarea regionala in Romania, a fost creat cadrul legal pentru 
asocierea Agentiilor de dezvoltare regionala din Regiunile de dezvoltare care 
au in componenta judete situate de-a lungul granitelor Romaniei, prin 
infiintarea de birouri de cooperare transfrontaliera. 
 
In urma publicarii acestui act normativ, in conformitate cu angajamentele 
asumate de Romania in Capitolul 21 de negocieri cu Uniunea Europeana care 
au fost legiferate prin HG 2005/ 2004, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a aprobat prin Hotararea nr. 13/ 10.09.2004 
asocierea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est cu Agentiile pentru 
Dezvoltare Regionala Nord-Est si Nord-Vest pentru infiintarea Biroului de 
Cooperare Transfrontaliera Romania – Ucraina (cu sediul la Suceava) pentru 
aplicanti eligibili din judetul Tulcea, prin hotararea nr. 14/ 10.09.2004 asocierea 
cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est pentru infiintarea Biroului 
de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica Moldova (cu sediul la 
Iasi) pentru aplicanti eligibili din judetul Galati si prin hotararea nr. 15/ 
10.09.2004 asocierea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est cu 
Agentiile pentru Dezvoltare Regionala Sud si Sud-Vest pentru infiintarea 
Biroului de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria (cu sediul la 
Calarasi) pentru aplicanti eligibili din judetul Constanta. 
 
Romania va beneficia de finantare din bugetul Comunitatii Europene pentru 
cooperare transfrontaliera cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si  Muntenegru, 
Ucraina si Republica Moldova in cadrul Programului PHARE CBC 2004 – 
2006.  

 
Urmare a invitatiilor transmise de Directia Cooperare Transfrontaliera din 
cadrul Ministerului Integrarii Europene, Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud Est a participat la urmatoarele intalniri de lucru : 
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• 20.04.2005 – Sofia – Reuniunea Comitetului Mixt de Cooperare pentru 
Programul de Vecinatate Romania – Bulgaria 2004 – 2006 

 
Scopul acestei reuniuni a constat in aprobarea documentelor comune de 
programare pentru Programul de Vecinatate Romania – Bulgaria 2004 – 
2006, respectiv Programul Complement 2005 – 2006 si Fisa de proiect 
2005. A fost prezentata cea mai recenta versiune a Programului 
Complement, precizandu-se ca anul 2005 reprezinta faza de inceput pentru 
dezvoltarea mecanismelor aderarii, urmand a fi introduse proceduri 
armonizate si stabilite structuri comune responsabile pentru implementarea, 
coordonarea si monitorizarea proiectelor. 
 

• Iunie 2005 – Chisinau - Reuniunea Comitetului Mixt de Cooperare 
pentru Programul de Vecinatate Romania – Bulgaria 2004 – 2006 

In cadrul acestei reuniuni au fost aprobate documentele comune de 
programare pentru Programul de Vecinatate Romania – Modova 2004 – 
2006, Fisa de Program pentru 2005,  regulamentul Comitetului Mixt de 
Cooperare pentru implementarea Programului de Vecinatate 
PHARE/TACIS Romania – Rep. Moldova 2004 – 2006 si au fost discutate 
rolurile structurilor comune de implmentare a Programului de Vecinatate 
Romania – Moldova 2004 – 2006. 
 

• 09.07.2005 - Reuniunea Comitetului Mixt de Cooperare pentru 
Programul de Vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006 

In cadrul acestei reuniuni au fost aprobate documentele comune de 
programare pentru Programul de Vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 
2006,Fisa de Proiect pentru 2005,  regulamentul Comitetului Mixt de 
Cooperare pentru implementarea Programului de Vecinatate Romania –
Ucraina 2004 – 2006 si au fost discutate rolurile structurilor comune de 
implmentare a Programului de Vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006.  
 

• 09.07.2005 - Reuniunea Consiliului Director al Biroului de Cooperare 
Transfrontaliera de la Suceava 

In data de 9 iulie 2005 s-a intrunit, la Suceava, Consiliul Director al Biroului 
de Cooperare Transfrontaliera pentru Programele de Vecinatate Romania – 
Ucraina. In cadrul acestei reuniuni au fost discutate urmatoarele 
aspecte referitoare la: organigrama biroului regional, fisele de post, grilele 
de salarizare, bugetul pentru anul 2005, lista cu echipamentele si dotarile 
necesare functionarii biroului regional. 
 

• 19 – 22 septembrie 2005, Cahul, Republica Moldova - Instruire 
Managementul Ciclului de Proiect  
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Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „Iniţiativa de Dezvoltare a 
Capacitaţii Regionale” avand ca scop pregatirea potenţialilor candidaţi pentru 
Programul de Vecinatate Romania – Moldova. Aceasta acţiune a avut ca scop 
familiarizarea potenţialilor beneficiari cu managementul ciclului de proiect si 
iniţierea de proiecte specifice zonei, precum si facilitarea contactelor intre 
potentialii parteneri din zonele eligibile. 
 

• 27 – 28 septembrie 2005, Bucuresti, Ministerul Integrarii Europene - 
Instruire “PRAG/FIDIC – Pregatire dosar de licitaţie, evaluare si 
implementare pentru contractele de prestari servicii, furnizari de bunuri 
si executie lucrari 

Sesiunea de instruire a fost organizata de catre Ministerul Integrarii 
Europene, avand ca scop familiarizarea participantilor cu minimum de 
cunostinte necesare aplicarii procedurilor de achizitie PRAG si FIDIC, in 
vederea atribuirii contractelor de servicii/bunuri/lucrari, respectiv: alegerea 
corecta a procedurii de achizitie aplicabila, in functie de bugetul disponibil, 
pregatirea dosarelor de licitatie pentru servicii/bunuri/lucrari, metodologia 
de evaluare a ofertelor depuse in cadrul licitatiilor, atributiile comitetului de 
evaluare, etapele evaluarii tehnice/financiare, atribuirea, anularea si 
modificarea contractelor. 

 
• 31 octombrie – 11 noiembrie 2005, Bucuresti, Ministerul Integrarii 

Europene -  Evaluare in cadrul licitatiei pentru atribuirea 
contractului  „Asistenta tehnica pentru identificarea, pregatirea si 
implementarea proiectelor finantate prin viitoarele programe de 
vecinatate pe granitele Romaniei cu Republica Moldova, 
Serbia&Muntenegru si Ucraina" -  Contract Servicii. 

 
In perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2005 s-au desfasurat, la sediul 
Ministerului Integrarii Europene, sesiunile de evaluare a ofertelor depuse in 
cadrul licitatiei organizate pentru  atribuirea contractului „Asistenta tehnica 
pentru identificarea, pregatirea si implementarea proiectelor finantate prin 
viitoarele programe de vecinatate pe granitele Romaniei cu Republica 
Moldova, Serbia & Muntenegru si Ucraina", finantat in cadrul programului 
Phare External Border Initiative 2003. Ulterior aprobarii raportului de 
evaluare de catre Delegatia Comisiei Europene, a fost semnat contractul 
de servicii cu firma de consultanta declarata castigatoare, respectiv 
European Consultants Organisation ( ECO 3). 

De asemenea, in data de 8 decembrie 2005 s-au intrunit la Piatra Neamt 
Consiliile Directoare ale Birourilor de Cooperare Transfrontaliera Iasi, respectiv 
Suceava. In cadrul acestor reuniuni au fost discutate aspecte referitoare la 
rapoartele de activitate ale birourilor de cooperare transfrontaliera mentionate, 
planurile de activitati si bugetele pentru anul 2006. 
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Activitatea de programare 
I. Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 2007-2013 
 

• Actualizarea si revizuirea Planul de Dezvoltare Regionala existent. Au 
fost actualizate datele statistice continute in Analiza Socio-Economica a 
Regiunii Sud-Est si in analiza SWOT in conformitate cu Anuarul statistic 
al Romaniei-editia 2004. Aceste analize au fost imbunatatite pe baza 
datelor primite de la Directia de Statistica Regionala si Institutul National 
de Statistica. 

 
• Imbunatatirea Strategiei de Dezvoltare Regionala. Au fost incluse in 

strategie actiuni identificate in urma propunerilor de proiecte transmise 
de partenerii regionali 

 
• Intalniri ale Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de 

Dezvoltare Regionala pe Grupuri de Lucru Tematice, astfel: 
 
1) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea infrastructurii si 
Protectia mediului” in data de 21.04.2005, la Braila 
 
La intalnire au participat reprezentanti ai consiliilor judetene, primariilor si ai 
Agentiilor de Protectia Mediului, ai prefecturilor din Regiunea Sud-Est precum 
si consilierul de pre-aderare din Regiunea Sicilia (in cadrul Programului de 
Twinning dintre ADR SE si Regiunea Sicilia). 
 
2) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea resurselor 
umane si a serviciilor sociale” in data de 17.05.2005, la Braila 
 
La intalnire au participat reprezentanti ai consiliilor judetene, primariilor 
universitatilor si ai Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, ai 
prefecturilor din Regiunea Sud-Est precum si consilierul de pre-aderare din 
Regiunea Sicilia (in cadrul Programului de Twinning dintre ADR SE si 
Regiunea Sicilia). 
 
3) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea IMM-urilor” in 
data de 19.05.2005, la Braila 
 
La intalnire au participat reprezentanti ai consiliilor judetene, primariilor si 
Camerelor de Comert, ai prefecturilor din Regiunea Sud-Est precum si 
consilierul de pre-aderare din Regiunea Sicilia (in cadrul Programului de 
Twinning dintre ADR SE si Regiunea Sicilia). 
 
4) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea infrastructurii si 
Protectia mediului” in data de 02.06.2005, la Braila 
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La intalnire au participat reprezentanti ai consiliilor judetene, primariilor si 
Camerelor de Comert, ai prefecturilor din Regiunea Sud-Est precum si 
consilierul de pre-aderare din Regiunea Sicilia (in cadrul Programului de 
Twinning dintre ADR SE si Regiunea Sicilia). 
 
In cadrul acestor intalniri partenerii din Grupurile de Lucru au fost informati cu 
privire la stadiul elaborarii PDR. Au fost prezentate prioritatile si masurile 
stabilite la nivel regional national si rolul partenerilor in elaborarea PDR. 
Draftul PDR a fost discutat si imbunatatit. 
 
 
II. Elaborarea Documentului Regional de Programare si Implementare (DRPI) 
2007-2013 
 
Documentul Regional de Programare si Implementare 2007-2013 este in 
lucru, pentru identificarea interventiilor efectuandu-se o serie de intalniri, astfel: 
 
1) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea infrastructurii si 
Protectia mediului” in data de 21.04.2005, la Braila 
 
2) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea resurselor 
umane si a serviciilor sociale” in data de 17.05.2005, la Braila 
 
3) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea IMM-urilor” in 
data de 19.05.2005, la Braila 
 
4) Intalnirea de lucru a Grupul Tematic de Lucru „Dezvoltarea infrastructurii si 
Protectia mediului” in data de 02.06.2005, la Braila 
 
In cadrul acestor intalniri partenerii din Grupurile de Lucru au fost informati cu 
privire la stadiul elaborarii Documentului Regional de Programare si 
Implementare. Au fost prezentate prioritatile si masurile stabilite la nivel 
regional national, rolul partenerilor in elaborarea de proiecte, sumele alocate la 
nivel regional, procentele de cofinantare, regulamentele Fondurilor Structurale, 
experienta siciliana in identificarea de proiecte cu impact regional. Au fost 
transmise spre consultare descrierea masurilor existente in POR Sicilia. Au 
fost analizate propuneri de proiecte care pot fi finantate in cadrul DRPI. 
 
S-a prezentat partenerilor proiectul Documentului Regional de Programare si 
Implementare (DRPI) pentru perioada 2007-2013 si s-a accentuat necesitatea 
stabilirii unui mecanism de implementare pentru POR in vederea cheltuirii 
eficiente a Fondurilor Structurale. 
 
5) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si Agentia Regionala de 
Protectia Mediului din Galati, au organizat o intalnire de lucru in scopul 
pregatirii de programe/proiecte cu finantare din Fondurile Structurale in data 
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de 01.07.2005, la sediul Agentiei Regionale de Protectia Mediului din Galati, 
cu urmatoarea ordine de zi: 
- Prezentarea Programului Operational Regional (POR) – calendarul de 
realizare, prezentat de catre reprezentantii ADR Sud-Est; 
- Prezentarea Programului Regional de Actiune pentru Mediu  - document de 
pregatire pentru Programul Operational Sectorial (POS) de mediu, prezentat 
de catre reprezentantii Agentiei Regionale de Protectia Mediului Galati; 
- Turismul, prioritate de dezvoltare a regiunii – prezentat de catre 
reprezentantii ADR Sud-Est a proiectelor de turism si a traseelor turistice 
identificate de catre administratiile locale; 
- Proiecte de turism identificate la nivelul Directiilor Silvice din Regiunea Sud-
Est – document prezentat de catre reprezentantii Directiilor Silvice din regiune; 
- Rolul participarii Directiilor Silvice, Parcurilor Nationale in implementarea de 
studii/proiecte; 
 
6) In data de 15.07.2005, a avut loc o intalnire de lucru la Constanta, 
organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est si Centrul de 
Consultanta pentru Programe Culturale Europene, in scopul pregatirii de 
programe/proiecte cu finantare din Fondurile Structurale, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
- Prezentarea unor proiecte care au fost finantate prin POR Sicilia 2000-2006 
care vizeaza obiective culturale – prezentare realizata de un expert in cadrul 
programului de Twinning dintre ADR Sud-Est si Regiunea Sicilia; 
- Asistenta financiara a Uniunii Europene prin intermediul Fondurilor 
Structurale: structura, exercitiul programarii, calendar, obiective, alocatii 
bugetare; 
Cadrul juridic al utilizarii asistentei financiare a UE in Romania; 
Modalitatile de includere a sectorului culturii in exercitiul programarii Fondurilor 
Structurale si rolul culturii in dezvoltarea regionala – prezentare realizata de 
catre reprezentantii Centrului de Consultanta pentru Programe Culturale 
Europene; 
- Identificarea proiectelor care vizeaza promovarea obiectivelor culturale care 
se pot finanta in cadrul POR prin cele doua prioritati: “Dezvoltarea turismului 
regional si local” si “Sprijinirea dezvoltarii urbane” – prezentare realizata de 
catre partenerii din regiune; 
- Stabilirea criteriilor de prioritizare pentru proiecte de infrastructura in 
domeniul culturii care se pot  finanta prin Programului Operational Regional 
(POR) 2007 - 2013 – prezentare realizata de catre reprezentantii ADR Sud-
Est. 
 
7) In data de 03.08.2005, a avut loc o intalnire de lucru la Braila, organizata de 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in scopul pregatirii de 
programe/proiecte cu finantare din Fondurile Structurale, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
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- Prezentarea derularii programelor de finantare a Serviciilor Sociale in 
Regiunea Sud-Est – prezentare realizata de catre reprezentantii ADR Sud-
Est. 
- “Manualul de formare in servicii sociale”, elaborat de Ministerul Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei - prezentare realizata de catre reprezentantii 
ADR Sud-Est; 
- Identificarea proiectelor care vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale 
care se pot finanta in cadrul POR prin prioritatea : 1. Imbunatatiri ale 
infrastructurii regionale si locale, masura 1.2 Reabilitarea si dezvoltarea 
infrastructurii sociale – prezentare realizata de catre partenerii din regiune. 
 

III. Analiza si revizuirea Planului Regional de Actiune pentru Invatamantul 
Profesional si Tehnic (PRAI) 
 
In perioada martie-mai 2005 a fost revizuit si actualizat Planul Regional de 
Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic in cadrul unui proces care a 
cuprins urmatoarele etape: 
 

• Intalnirea Consortiului Regional pentru Dezvoltarea Invatamantului 
Profesional si Tehnic in vederea prezentarii etapelor de lucru pentru 
analiza si revizuirea PRAI, a activarii Grupului de Lucru pentru 
revizuirea PRAI si a Grupului de Redactare PRAI –martie 2005 

 
• Seminarul privind diseminarea abordarii metodologice a reactualizarii 

Planurilor Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si 
Tehnic in perioada 05-07.04.2005; 

 
• Revizuirea PRAI in perioada aprilie-mai 2005 in conformitate cu sprijinul 

echipei de Asistenta Tehnica 
 

IV. Participarea la intalniri desfasurate la Bucuresti, organizate de catre 
Ministerul Integrarii Europene si echipa de Asistenta Tehnica pentru POR: 
 

1) A doua reuniune a Comitetului Interinstitutional pentru Elaborarea 
Planului National de Dezvoltare 2007-2013, din data de 17.03.2005, la 
care au participat reprezentanti ai MIE, MFP, ai ministerelor de linie 
implicate in procesul de elaborare a programelor operationale, ai ADR-
urilor. 

 
A fost descris cadrul strategic general al Planului National de Dezvoltare 
2007-2013 si au fost analizate fiecare din cele sase prioritati ale acestui 
document. 

 
 

2) Intalnirea din data de 31.03.2005 la care au participat reprezentanti ai 
MIE, MFP, ai ministerelor de linie implicate in procesul de elaborare a 
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programelor operationale, ai ADR-urilor si ai echipei de Asistenta 
Tehnica pentru elaborarea POR. 

 
Au fost descrise tipurile de proiecte eligibile, valoarea finantarii, a 
cofinantarii, potentialii beneficiari pentru Programul Operational Regional. 

 
 

3) Seminarul din data de 22.04.2005 la care au participat reprezentanti ai 
MIE, MFP, ai ministerelor de linie implicate in procesul de elaborare a 
programelor operationale, ai ADR-urilor si ai echipei de Asistenta 
Tehnica pentru elaborarea POR. 

 
Au fost descrise modul de elaborare a Programului Operational Regional, 
au fost analizate documentele de programare existente la nivel regional si 
obiectivele strategice nationale, precum si concordanta dintre prioritatile 
regionale si cele nationale. 

 
 
4) Primul “Forum consultativ pentru elaborarea Programului Operational 
Regional 2007-2013”, organizat de Ministerul Integrarii Europene si echipa 
de Asistenta Tehnica pentru elaborarea POR, in data de 28.06.2005, la 
care au participat reprezentanti ai MIE, MFP, ai echipei de Asistenta 
Tehnica, ai ministerelor de linie implicate in procesul de elaborare a 
programelor operationale, ai ADR-urilor, si ai altor institutii partenere. 
 
A fost analizat Programul Operational Regional 2007-2013. Au fost 
analizate prioritatile din POR in cadrul Grupurilor de Lucru: “Infrastructura 
de transport”, “Infrastructura sociala”, “Mediul de afaceri”, “Sprijinirea 
Turismului Local”, “Dezvoltare urbana”. Au fost descrise exemple de 
proiecte implementate in tari ale Uniunii Europene. 
 
5) Al doilea “Forum consultativ pentru elaborarea Programului Operational 
Regional 2007-2013”, organizat de Ministerul Integrarii Europene si echipa 
de Asistenta Tehnica pentru elaborarea POR, in data de 11.08.2005, la 
care au participat reprezentanti ai MIE, MFP, ai echipei de Asistenta 
Tehnica, ai ministerelor de linie implicate in procesul de elaborare a 
programelor operationale, ai ADR-urilor, si ai altor institutii partenere. 
 
Au fost analizate: Strategia de Dezvoltare Regionala a PND si proiectul 
Programului Operational Regional 2007-2013. Au fost analizate prioritatile 
din POR in cadrul Grupurilor de Lucru: “Infrastructura de transport”, 
“Infrastructura sociala”, “Mediul de afaceri”, “Sprijinirea Turismului Local”, 
“Dezvoltare urbana”. 
 

Activitatile ADR SE in lunile noiembrie si decembrie 2005 au fost realizate in 
conformitate cu atributiile stabilite prin prevederile legale in vigoare respectiv: 
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Legea privind Dezvoltarea Regionala in Romania 151/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare si incepand cu 28 iunie 2004 – Legea 315/2004 privind 
dezvoltarea regionala in Romania .  
 
In cursul acestor luni au fost organizate intalniri ale grupurilor de lucru pentru 
elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala si Documentului Regional de 
Programare si Implementare in cadrul carora s-a discutat proiectul elaborat 
de MIE privind masurile care se vor implementa prin Programul Operational 
Regional. 
 
V. Participare in structuri parteneriale la nivel regional: 
 
- in data de 29.11.2005 s-a organizat de catre ARPM Galati in colaborare cu 
ADR SE, la Galati, seminarul cu tema: „MANAGEMENTUL FONDURILOR DE 
POSTADERARE, STRUCTURALE SI DE COEZIUNE PROVOCARE 
STRATEGICA SI INSTITUŢIONALA” unde au participat aproximativ 60 de 
reprezentanţi ai autoritaţilor publice din Galaţi, Braila, Buzau, Constanţa, 
Tulcea si Vrancea: Consiliile Judeţene, Consiliile Locale, Primarii, Ocoale 
Silvice, Parcuri Nationale, Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului, Garda 
Nationala de Mediu – Comisariatul Regional si Comisariatele Judeţene, 
ARBDD, Autoritatea Naţionala pentru Turism, Camera de Comerţ, Industrie si 
Agricultura, Federaţia Patronala a Întreprinderilor Mici si Mijlocii – Regiunea 
Sud-Est, Compania Nationala „Apele Romane”, Administraţia Fluviala a 
Dunarii de Jos, UGIR, patronate, reprezentanţi ai societaţilor industriale mari, 
ONG-uri, societatea civila, manageri de firme, etc din Regiunea SUD EST, 
consilierul de preaderare a ADR SE. 
Aceasta reuniune a urmarit atat informarea partenerilor regionali relevanţi 
asupra Planului Naţional de Dezvoltare, a Programului Operaţional Sectorial – 
Mediu si a Programului Operaţional Regional, documente strategice de 
maxima importanţa ce trebuie elaborate de Romania, cat si implicarea în 
vederea identificarii prioritaţilor în cadrul regiunii Sud Est si pentru utilizarea 
eficienta a fondurilor europene ce vor fi disponibile în perioada 2007-2013. 
- Organizarea acestei reuniuni consultative si participarea activa a partenerilor 
regionali relevanţi,   fac parte din pregatirea generala a Romaniei pentru 
managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune si sunt esenţiale pentru 
realizarea unei programari realiste si pentru coordonarea activitaţilor la nivelul 
Regiunii Sud Est. 
 
- In data de 09.12.2005 s-a organizat de catre ADR SE in colaborare cu 
Ministerul Finantelor Publice, seminarul „P L A N U L  N A T I O N A L  D E  
D E Z V O L T A R E  2007- 2013  S I  F O N D U R I L E  S T R U C T U R A L E  S I  D E  
C O E Z I U N E  A L E  UN I U N I I  E U R O P E N E ” la Braila, unde au participat Stefan 
Ciobanu, director, Direcţia Analiza si Programare, MFP - AMCSC, Dorina 
Muntean-consilier, Ministerul Economiei si Comertului, Diana Hangiu-consilier 
de integrare, Ministerul Integrarii Europene, Maria-Elena Teodorescu-consilier, 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Dana Sardarescu-consilier, 
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Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Livia Galita-consilier, 
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Totodata au participat din 
partea administratiei locale Gh. Bunea Stancu, Presedintele Consiliului 
Judetean Braila, Eugen Durbaca Presedintele Consiliului Judetean Galati, 
Aurel Simionescu, senator Braila, d-na Marcela  Sighinas, vicepresedinte 
Consiliului Judetean Galati, reprezentanti ai ONG – urilor, universitatilor, 
institutii publice, servicii publice deconcentrate (DSP, ISJ, APM, AJOFM), 
Directiile Generale de Agricultura, Agentia Sapard, IMM-urilor, confederatii 
patronale si sindicale, institutii bancare, mass-media din Regiunea Sud Est. 
 
La acest seminar s-au discutat: 
- necesitatea pregatirii portofoliul de proiecte pentru perioada de programare 
2007-2013, tinand cont de analiza cost-beneficiu, a studiilor de impact asupra 
mediului, a studiilor de fezabilitate. Acest portofoliu de proiecte trebuie pregatit 
in cursul anului 2006, deoarece incepand cu anul 2007 acestea sa poate fi 
implementate. In 2006 la inceputul anului vor avea loc astfel de seminarii 
pentru fiecare Program Operational Sectorial/Regional in parte, deoarece este 
important si necesar sa existe o pregatire intensa a celor care au 
responsabilitatea promovarii proiectelor si gestionarea Fondurilor Structurale ; 
- s-au prezentat toate programele operationale sectoriale/regionale de catre 
reprezentantii ministerelor de linie, subliniind obiectivele principale si liniile 
directoare ale programelor respective ; 
- s-a subliniat faptul ca în aceasta etapa au fost identificate domeniile largi în 
care pot fi investite fondurile structurale, urmand sa se realizeze o prioritizare 
a acestora, atat în funcţie de cerinţele stricte ale legislaţiei europene în 
domeniul Fondurilor Structurale, cat si în funcţie de gradul de absorbţie 
înregistrat în perioada de pre-aderare. În plus, a precizat ca urmeaza sa se 
elaboreze un studiu de impact macroeconomic al PND care sa evidenţieze 
efectele implementarii Fondurilor Structurale. 
 
 
VI. Planificare Regionala 
 
Au fost realizate urmatoarele activitati cu privire la planificarea regionala, in 
conformitate cu atributiile stabilite prin prevederile legale ale HG 1115/2004 
privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare si a Planului 
de Dezvoltare Regionala: 
 
- a fost actualizata analiza socio-economica regionala, a Planului de 
Dezvoltare Regionala 2007-2013; 
- s-a  intocmit draft-ul Strategiei de Dezvoltare Regionala 2007-2013; 
- a fost transmis factorilor interesati din regiune un model de chestionar privind 
propunerile de prioritati si masuri identificate de catre acestia la nivel regional; 
- a fost intocmit Documentul Regional de Programare si Implementare (DRPI) 
la nivel regional in urma sintezei chestionarelor completate de catre factorii 
interesati; 
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- a fost discutat DRPI in cadrul intalnirilor avute la Ministerul Integrarii 
Europene (octombrie-noiembrie); 
- a fost analizat proiectul elaborat de MIE privind masurile care se vor 
implementa prin Programul Operational Regional in cadrul a mai multor 
intalniri ale grupurilor de lucru privind elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regionala; 
- intalniri cu grupurile de lucru pentru identificarea portofoliului de proiecte care 
vor putea fi implementate din 2007; 
- a fost analizat in cadrul Consortiului Regional, Planul Regional de Actiune 
pentru Dezvoltarea Invatamantului profesional si tehnic si modul de 
implementare a acestuia si aprobarea acestuia de catre CDR; 
- a fost semnat Protocolul de Colaborare intre ADR SE si Agentia Regionala 
de Protectie a Mediului pentru Regiunea Sud-Est cu privire la elaborarea in 
parteneriat a documentelor de programare regionale; 
- am colaborat cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru 
transfer de expertiza de la ADR SE catre Unitatile de Implementare a 
Programului din Braila si din Regiunea SE in vederea implementarii schemelor 
de grant Phare 2004 Componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane”. 

 
 

Activitatea de promovare 
  
Incepand cu luna iulie 2005 a fost demarat un proiect  de promovare a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est intr-o revista cu specific turistic, respectiv 
„Vacante&Calatorii”, publicatie cu acoperire nationala si apreciata ca lider in 
domeniu. Astfel, in numarul din luna iulie au fost promovate judetele Constanta 
si Tulcea, in luna august judetele Braila si Galati, iar in editia din luna 
septembrie a fost publicat un material despre  judetele Buzau si Vrancea. 
In cadrul aceluiasi proiect de promovare, activitatea ADR SE a fost reflectata 
in revista EUROCOM, revista de informare, comunicare si integrare 
europeana.  
In aceeasi directie a promovarii regionale au fost efectuate deplasari in 
regiune pentru culegerea de informatii si realizarea de fotografii in vederea 
elaborarii brosurii de marketing teritorial. Pentru elaborarea acestei brosuri au 
existat consultari si sedinte de lucru cu experti italieni din cadrul Proiectului de 
infratire institutionala dintre ADR SE si Regiunea Sicilia.  
In cursul lunilor iunie si iulie a existat o misiune a expertior italieni pe probleme 
de comunicare si relatii publice, discutiile fiind orientate cu predilectie pe 
elaborarea brosurii de marketing teritorial si remachetarea  website-ului ADR 
SE. 

 
In parteneriat cu Ministerul Integrarii Europene, Biroul de Comunicare si Relatii 
Publice din cadrul ADR SE a fost implicata in proiectul „ Campania Nationala 
de informare si publicitate pentru Programul Phare - CES”, ce are ca 
obiectiv promovarea modului in care au fost absorbite fondurile europene. 
 



 39 

In cadrul acestui parteneriat, ADR SE a participat la intalniri de lucru la sediul 
MIE si a desfasurat deplasari in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, la locatiile 
mai multor proiecte. Ca urmare a acestui parteneriat, din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est a fost ales un proiect (“Terapia prin Teatru” derulat de 
Teatrul Maria Filotti din Braila), considerat de succes, pentru realizarea unui 
clip video difuzat in cadrul unei campanii de promovare. 
 
In luna septembrie s-a participat la doua intalniri la Bucuresti, in vederea 
pregatirii Campaniei de promovare a investitiilor PHARE CES. La intalniri au 
participat reprezentanti ai Ministerului Integrarii Europene, ai Delegatiei 
Comisiei Europene la Bucuresti, ai ADR-urilorprecum si ai firmei Mercury 
Promotions (firma subcontractata de MIE pentru realizarea campaniei de 
promovare). In cadrul pregatirilor pentru aceasta campaniei, in perioada 10-11 
septembrie a fost insotita si i s-a acordat sprijinul necesar echipei de filmare 
pentru spotul realizat la locatia proiectului “Terapia prin Teatru” derulat de 
Teatrul Maria Filotti din Braila. Cu ocazia acestor filmari a fost organizata o 
conferinta de presa cu mass-media din Braila si Galati.  
 
In data de 6 noiembrie 2005, la Cinema Media Pro a avut loc lansarea oficiala 
a campaniei de promovare a Programului PHARE CES, la care au participat, 
pe langa reprezentantii MIE si ai Mercury Promotions, si persoanele implicate 
direct in evolutia proiectului desemnat castigator pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est, “Terapia prin teatru”. Prezenta in sala a beneficiarilor 
acestui proiect a avut un impact deosebit asupra tuturor celor prezenti, 
“Terapia prin teatru” fiind considerat, din punct de vedere al impactului  avut in 
randul populatiei, cel mai bun proiect din tara. 
 
In perioada imediat urmatoare,  ADR SE  a distribuit materiale promotionale in 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in randul autoritatilor publice locale si in 
randul mass-media. 
 
In data de 23 noiembrie 2005, la Braila, in Sala Studio a Teatrului Maria Filoti 
(sala amenajata in cadrul proiectului) , a avut loc lansarea regionala a 
campaniei de promovare a Programului PHARE CES, eveniment la care au 
participat Peter Hurley – team lider al proiectului  „Campania Nationala de 
informare si publicitate pentru Programul Phare - CES”, autoritati publice 
locale, reprezentantii ai mass-media din Regiunea de Dezvoltare  Sud-Est si 
publicul larg. 
            
La sfarsitul lunii septembrie a fost pregatita lansarea Proiectului ARISE, ce s-a 
desfasurat pe 7 octombrie la Galati, in cladirea Gradinii Botanice. Pentru 
aceasta lansare au fost comandate si realizate 500 pliante de prezentare si un 
panou publicitar cu harta Romaniei, impartita pe regiuni de dezvoltare si 
proiectele similare derulate la nivel national. Pentru acelasi eveniment au fost 
emise comunicate de presa si au fost elaborate mape de prezentare.  
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Ulterior lansarii proiectului ARISE s-a efectuat monitorizarea mass-media din 
Braila si Galati. In cadrul acestei monitorizari a fost elaborata, in format 
electronic o arhiva cu articole, fotografii si chiar inregistrari video sau stiri 
difuzate la televiziunile locale.  
 
In data de 27 septembrie 2005 s-a participat la “Conferinta organizata cu 
ocazia semnarii Acordului privind Geoturismul”, eveniment organizat de 
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Locuintei, prin Autoritatea Nationala 
de Turism. 
 
In data de 19.10.2005 s-a organizat de catre ADR SE seminarul cu tema: 
„Caile Dunarii – Un itinerariu turistic de la Ostrov la Sulina” unde au participat 
reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Turism, Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia – Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera 
pentru granita Romania – Bulgaria, Consiliul Raional Cahul – Serviciul de 
Cooperare Transfrontaliera, Universitate Palermo - Regiunea Sicilia, Primarii 
(inclusiv directorii din departamentele de integrare), Consilii Judetene (inclusiv 
directorii din departamentele de integrare), Administratia Parcului Natural 
“Balta Mica a Brailei”, Administratia Parcului National “Muntii Macinului” 
Administratia Rezervatiei “Biosfera Deltei Dunarii”, Agentiei Regionale de 
Protectia Mediului Galati, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism – Consiliul 
pentru Regiunea Sud-Est, Consilierul de pre-aderare. 
 
A fost o prima intalnire a unui parteneriat largit la care au participat factori de 
decizie pentru dezvoltarea turismului, de la nivel national, agenti economici, 
reprezentanti ai parcurilor naturale din regiune unde s-a avut in vedere: 
- pregatirea unui portofoliu de proiecte pentru perioada de programare 2007-
2013, proiecte ce urmeaza a fi implementate din 2007; 
- infiintarea punctelor de informare turistica in Regiunea SE; 
- s-au prezentant materiale referitoare la dezvoltarea turismului in contextul 
politicii regionale, importanta cooperarii transfrontaliere in dezvoltarea 
economica si turistica, importanta Deltei pentru Regiunea Sus - Est, 
parteneriatul dintre mediul de afaceri si autoritatile locale in promovarea 
dezvoltarea turismului etc. 
 
In data de 1 noiembrie 2005, la Alba Iulia, s-a participat la seminarul organizat 
de Guvernul Romaniei, sub inaltul patronaj al Presedintiei intitulat 
”Prezentarea Raportului National de Dezvoltare Umana pentru Romania 2003-
2005”.                         
  
 
Activitatea de promovare a relatiilor de cooperare institutionala  
  
1. Proiectul de Infratire Institutionala RO03_IB_SPP_02, 
Scopul proiectului de Twinning este acela de a facilita înţelegerea Politicii 
Regionale a UE, a Conceptului de Coeziune Economică şi Socială şi a 
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Fondurilor Structurale, cât şi de a întări capacitatea de programare, 
management şi coordonare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est şi 
a autorităţilor locale din Regiunea de Dezvoltare Sud Est din Romania.  
 
Principalul obiectiv pe care şi-l propune proiectul este acela de a pregăti 
aceste instituţii regionale pentru îndeplinirea funcţiilor de management, 
implementare şi monitorizare a finanţărilor oferite de Uniundea 
Europeană, în conformitate cu prevederile EDIS pentru ţările candidate şi cu 
acquis-ul comunitar, în perspectiva viitoarelor Fonduri Structurale ce vor fi 
acordate României odată cu integrarea sa în Uniunea Europeană. 
  
Activitatile desfasurate in perioada de raportare: 
 
COMPONENTA 1. Întărirea Capacităţii Instituţionale 
 
Activitatea 1.2. – Planul de Dezvoltare a Resurselor Umane 
Scopul acestei activităţi este acela de a oferi un sprijin Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est şi autorităţilor interesate în vederea evaluării 
nevoilor de instruire a propriului personal şi a îmbunătăţirii/revizuirii Planului de 
Dezvoltare a Resurselor Umane.   
 

• Bucureşti, 09-14 ianuarie 2005  - Misiunea experţilor FORMEZ 
(Saveria SPEZZANO, Natalina Teresa CAPUA) 

În conformitate cu cerinţele prevăzute de activitatea 1.2 din Convenţia de 
Twinning, această misiune a încercat să ofere un suport ADR-Sud Est, ADR 
Sud-Vest Oltenia, ADR Bucureşti Ilfov pentru pregătirea şi/sau revizuirea 
Planului de Dezvoltare a Resurselor Umane  2005-2007. Experţii FORMEZ 
şi colaboratorii români au utilizat ca metode de lucru seminariile, dezbaterile şi 
sesiunile de lucru atât pentru identificarea funcţiilor şi a profilurilor profesionale 
ale ADR-urilor, cât şi în formularea recomandărilor pentru îmbunătăţirea 
Planurilor de Dezvoltare a Resurselor Umane proprii acestor instituţii. 
 

• Brăila, 29 Mai-3 iunie 2005 – Misiunea expertei Natalina Teresa 
CAPUA 

Misiunea a avut drept scop să ofere suport tehnic ADR Sud Est în pregătirea 
Planului de Dezvoltare a Resurselor Umane 2005-2007. Au fost analizate o 
serie de documente realizate deja de Departamentul de Resurse Umane în 
vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii acestora: lista profilurilor profesionale 
pentru fiecare activitate sau grup de activităţi, lista competenţelor necesare în 
îndeplinirea activităţilor ADR Sud Est, metodologia utilizată în identificarea 
lipsurilor competenţelor echipei ADR. De asemenea, experta a contribuit şi la 
realizarea Sistemului de Evaluare a Performanţelor . 
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Activitatea 1.3. – Cunoaşterea şi înţelegerea dezvoltării regionale, 
politicile UE şi Fondurile Structurale  
Activitatea a avut drept scop să ofere suport ADR Sud Est la îmbunătăţirea 
capacităţii personalului ADR SE să proiecteze şi să gestioneze programe de 
formare şi pregătire atât a personalului ADR SE cât şi a actorilor locali din 
Regiunea Sud-Est a României.   
 

• Brăila, 13-22 Iulie 2005 – Misiunea expertului Aurelio COPPOLA 
Misiunea a avut drept scop culegerea de date şi analiza nevoilor de instruire 
ale personalului ADR SE în scopul elaborării modulelor de pregătire necesare. 
Ulterior acestei misiuni au fost elaborate şi furnizate ADR SE cinci module de 
formare. 
 
Activitatea 1.4. – Vizite de studiu în Italia 
Scopul acestei activităţi este acela de a oferi sprijin Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est şi autorităţilor interesate în pregătirea pentru întărirea 
capacităţii instituţionale a ADR SE, managementul, controlul, programarea si 
gestionarea proiectelor care vor fi finanţate prin Fondurile Structurale, în 
particular Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. Activitatea a 
presupus organizarea de vizite de studiu având ca participanţi personal al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est şi a fost organizată în 
colaborare cu celelalte Agenţii pentru Dezvoltare Regionala care au in 
desfăşurare Proiecte de Twinning cu parteneri din Italia.  
 

• Regiunea Sicilia 14-25 martie 2005 –Vizită de studiu.  
Scopul acestei misiuni a fost acela de a ajuta experţii din cadrul MIE şi ADR 
Sud Est să îmbunătăţească sistemele, metodele şi procedurile actuale utilizate 
în managementul fondurilor europene de pre-aderare, în vederea pregătirii 
acestora pentru gestionarea Fondurilor Structurale. O atenţie deosebită a fost 
acordată distincţiei dintre funcţiile de control, management financiar şi audit. În 
ceea ce priveşte managementul acestor fonduri la nivel regional, s-a insitat pe 
prezentarea şi înţelegerea rolului foarte important al parteneriatului regional 
în pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene. 
Această vizită a oferit experţilor români ocazia să întâlnească o serie de 
reprezentanţi ai structurilor administrative regionale din Regiunea Sicilia şi să 
înţeleagă mai bine activităţile de management şi control ale fondurilor 
structurale, din cadrul regiunilor Obiectiv 1. Vizita de studiu a fost organizată în 
colaborare cu proiectele de Twinning în derulare ale ADR Sud-Muntenia, ADR 
Bucureşti-Ilfov şi ADR Sud-Vest Oltenia. 
 
Prezenţa reprezentanţilor MIE a fost finanţată exclusiv de către Regiunea 
Sicilia. 
 

• Regiunea Sicilia 8-14 mai 2005 – Vizită de studiu (desfăşurată 
potrivit Activităţii 1.3.) 
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Misiunea a urmărit să sprijine instituţiile române participante în vederea 
îmbunătăţirii sistemelor, metodelor şi procedurilor de implementare a fondurilor 
europene, acordînd o atenţie sporită: 

- modelului organizaţional al instituţiilor Regiunii Sicilia implicate în 
managementul Fondurilor Structurale şi modelului de organizare a 
resurselor umane  

- Planului de Resurse Umane pentru Organismele Intermediare, 
utilizat cu scopul îndeplinirii activităţilor delegate de către Autoritatea de 
Management 

 
La aceasta vizită, prin finanţare directă din partea Regiunii Sicilia, au mai 
participat reprezentanţi ai Autorităţilor Publice locale de la toate nivelurile din 
Regiunea Sud-Est a României, cu scopul realizării de contacte utile şi 
deschiderea perspectivelor de colaborare cu autorităţile publice locale din 
Regiunea Sicilia, precum şi iniţierea unei relaţii de parteneriat activ între cele 
două Regiuni. 

 
• Regiunea Veneto 16-27 mai 2005 –Vizită de studiu  

Vizita de studiu în Regiunea Veneto (Regiune Obiectiv 2) a fost organizată de 
către Consilerii de Preaderare din cadrul a patru Agenţii pentru Dezvoltare 
Regională (ADR Nord Vest, ADR Bucureşti-Ilfov, ADR Sud Est, ADR Sud Vest 
Oltenia) şi din cadrul Ministerului Integrării Europene, împreună cu 
reprezentanţi ai altor structuri din Regiunea Veneto. 
Datorită diferenţelor existente între sistemele administrative  caracteristice 
celor două state şi dat fiind nivelul înalt de descentralizare şi autonomie 
regională a Regiunii Veneto, primul pas a fost acela de a arăta delegaţiei 
române mecanismul de funcţionare a sistemului administrativ din această 
regiune. 
Experţii români care au participat la această misiune au avut ocazia să 
urmărească la faţa locului ciclul managementului Documentului Unic de 
Programare (DOCUP) 2000-2006 pentru o regiune Obiectiv 2, analizînd 
împreună cu echipa de programare cele mai importante aspecte legate de 
implementarea măsurilor cuprinse în DOCUP. De asemenea, participanţii au 
fost implicaţi direct în diversele faze ale procesului de implementare ale 
programului LEADER+ , şi au avut ocazia de a se familiariza cu programul 
informatic PROCOM, utilizat în monitorizarea şi controlul proiectelor finanţate 
de către Uniunea Europeană.  
 

• Regiunea Basilicata, 10-21 octombrie 2005  - Vizita de studiu 
Vizita de studiu a avut ca scop aprofundarea cunoştinţelor personalului ADR in 
ceea ce priveşte programarea Programului Operaţional Regional intr-o regiune 
Obiectiv 1 phasing out.  
 
În conformitate cu cerinţele prevăzute de activitatea 1.4 din Convenţia de 
Twinning, această misiune a încercat să ofere suport ADR Sud Est, ADR Sud-
Vest Oltenia, ADR Bucureşti Ilfov si ADR Nord Vest pentru formarea 
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personalului ADR prin intermediul prezentării organizaţiilor responsabile cu 
programarea si managementul Fondurilor Structurale in strânsa legătura cu 
obiectivele stabilite in Convenţia de Twinning in cadrul componentei 3.  
  

• Regiunea Sicilia, 1-11 noiembrie 2005  - Vizita de studiu 
Vizita de studiu a avut ca scop aprofundarea cunoştinţelor personalului ADR in 
ceea ce priveşte programarea Programului Operaţional Regional intr-o regiune 
Obiectiv 1.  
 
În conformitate cu cerinţele prevăzute de activitatea 1.4 din Convenţia de 
Twinning, această misiune a încercat să ofere suport ADR Sud Est, ADR Sud-
Vest Oltenia si ADR Nord Vest pentru formarea personalului ADR prin 
intermediul prezentării organizaţiilor responsabile cu programarea si 
managementul Fondurilor Structurale in strânsa legătura cu obiectivele 
stabilite in Convenţia de Twinning in cadrul componentei 3.  
 
Misiunea s-a bazat pe rezultatele a sase misiuni precedente ale experţilor pe 
termen scurt in cadrul Componentei 3 a Convenţiei de Twinning.  
Colateral, cu finanţare directă a Regiunii Sicilia, la vizita de studiu au mai 
participat reprezentanţi ai parteneriatului regional, respectiv reprezentanţi ai 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” in vederea stabilirii de contacte utile şi 
deschiderea perspectivelor de colaborare cu Universitatea din Palermo. 
 
Misiuni complementare Proiectului de Twinning au adus in Regiunea Sud-Est 
prin finanţare exclusivă a Regiunii Sicilia potenţiali parteneri pentru 
desfăşurarea unor viitoare proiecte şi programe comune cu finanţare 
europeană. 
 
COMPONENTA 2. Implementare 

 
Activitatea 2.2 – Proceduri şi metode interne  
 

• Brăila, 14-18 Februarie 2005 – Prima misiune a expertului Luigi 
IANAZZO 

Scopul misiunii a fost acela de a revizui şi îmbunătăţi sistemele, procedurile şi 
metodele de implementare a programelor gestionate de ADR Sud Est, 
expertul insistând în mod special pe distincţia dintre funcţiile de management 
financiar şi control şi funcţia de audit intern.  
 
Misiunea s-a încheiat cu un seminar comun cu participanţi din cadrul 
Departamentelor de Audit intern, monitorizare şi control din cadrul ADR Sud-
Est, ADR Sud-Vest Oltenia, ADR Bucureşti-Ilfov şi ADR Sud Muntenia 
 
Expertul pe termen scurt nominalizat pentru îndeplinirea acestei misiuni ocupă 
funcţia de responsabil al Departamentului de Control de nivel II, departament 
subordonat direct Preşedintelui Regiunii Sicilia. 
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• Brăila, 13-22 Iulie 2005 – A doua misiune a expertului Luigi 

IANAZZO 
Această misiune a continuat efectiv activităţile desfăşurate cu ocazia primei 
misiuni din luna februarie. Concluziile celor două etape ale acestor două 
misiuni, concentrate pe funcţiile de control şi de audit îndeplinite de 
organismele şi instituţiile care gestionează fonduri comunitare, au fost 
formulate în cadrul unor seminarii la care au participat reprezentanţi ai 
departamentelor de audit şi control din cadrul ADR Sud Est. 
 

•   Brăila, 12-15 Decembrie 2005 – Misiune a expertului Mauro Lo 
TENNERO 

Această misiune a prevăzut o revizuire a metodelor şi procedurilor care să 
asigure respectarea principiilor Managementului Financiar Solid, respectiv 
principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii iar verificarea conformităţii să se 
facă prin indicatori de performanţă stabiliţi pentru fiecare activitate in parte, 
măsurabili, in vederea evaluării şi a unor eventuale ajustări.   
 
Expertul pe termen scurt însărcinat cu suportul acestei misiuni ocupă funcţia 
de Responsabil de Departament de Coordonare a controalelor de 
management in cadrul Preşedinţiei Regiunii Sicilia.  
 
 
Activitatea 2.3 – Pregătirea pentru implementarea Fondurilor Structurale  
 

• Brăila, 26 Septembrie – 04 Octombrie 2005 – Prima misiune a 
expertului Francesco GIORDANO 

Scopul activităţii 2.3 este acela de a pregăti Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est ca Organism Intermediar pentru implementarea Fondurilor 
Structurale, inclusiv comentarii şi analiza noilor Regulamente Comunitare 
privind Fondurile Structurale pe măsura adoptării lor de către Comisia 
Europeană.  
 
Misiunea a fost susţinută de un expert care ocupă funcţia de Director al 
Departamentului de Monitorizare şi Control din cadrul Ministerului Regional al 
Culturii din Regiunea Sicilia, Organism Intermediar pentru implementarea 
măsurilor din Programul Operaţional Regional 2000+2006 care privesc 
protejarea si valorificarea patrimoniului cultural al Siciliei.  
 
Expertul a prezentat, in cadrul unei serii de seminarii, sistemul de monitorizare 
şi control adoptat de Regiunea Sicilia, interfaţa cu Ministerele Naţionale de 
linie şi cu Ministerul Finanţelor, sistemul informatic adoptat la nivel naţional in 
Italia pentru monitorizarea şi controlul fondurilor structurale făcând referire la 
legislaţia regional, naţională şi respectiv europeană în domeniu. Participanţii la 
aceste seminarii au fost responsabilii cu monitorizarea şi controlul proiectelor 
din cadrul tuturor departamentelor ADR SE, o atenţie specială fiind acordată 
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departamentului de Audit intern. Un set complet de documente relevante a fost 
pus la dispoziţia ADR SE. 

 
 

COMPONENTA 3. Programare 
  
Activitatea 3.1. – Susţinerea participării structurilor parteneriale regionale în 
procesul de programare, monitorizare şi evaluare a proiectelor finanţate prin 
fondurile europene de preaderare. Sprijinirea formării unor grupuri de lucru 
regionale şi judeţene care să dezbată şi să stabilească priorităţile dezvoltării 
regionale.   
 

• Brăila, 17-21 ianuarie 2005 – Misiunea Expertului Fabio 
BADALAMENTI  

În cadrul acestei misiuni, expertul a acodat o atenţie specială ADR Sud Est, 
APRM Sud Est, Camerei de Comerţ, Prefecturii şi altor Agenţii şi instituţii 
descentralizate ale Guvernului din Regiunea Sud Est, cu scopul de a oferi un 
suport coordonării activităţilor desfăşurate de instituţiile regionale şi locale cu 
cele desfăşurate de instituţiile europene, naţionale şi de Organismele 
Intermediare care îndeplinesc un rol important în managementul programelor 
finanţate prin Fondurile Structurale.  
Expertul a insistat în mod special asupra rolului parteneriatului economic şi 
social în elaborarea şi implementarea Planului de Dezvoltare Regională 
2007-2013, a Programului Operaţional Regional şi a Planului Naţional de 
Dezvoltare.     
 
 
Activitatea 3.2. – Proiecte de infrastructură  

• Constanţa; Brăila, 13 -22 Iulie 2005 – Misiunea expertului Felice 
BONANNO 

Misiunea a fost structurată pe trei direcţii. Într-o primă etapă, expertul a 
participat activ în cadrul seminarului regional organizat de către Centrul de 
Consultanţă pentru Probleme Culturale Europene care a avut drept scop 
sprijinirea actorilor implicaţi în elaborarea POR 2007-2013 în identificarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural din regiune, şi în prioritizarea 
intervenţiilor din acest domeniu. De asemenea,  expertul a avut o serie de 
întâlniri cu responsabilii departamentului de programare din cadrul ADR Sud 
Est în vederea identificării indicatorilor de măsurare a realizarii, rezultatului 
şi impactului implementării priorităţilor până în 2013. Expertul a avut o 
serie de întâlniri tehnice cu reprezentanţii departemantului IT din cadrul ADR 
Sud Est pentru construirea unei baze de date complete conţinînd proiectele 
implementate până în prezent, cele în fază de implementare sau cele 
propuse, în cadrul ADR Sud Est. 
 

• Galaţi, Brăila, 6 -8 Octombrie 2005 – Misiunea expertului Stefano 
ZOLETTO 
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Misiunea a fost structurată în două direcţii: un prim scop al misiunii a fost 
prezentarea Programului European „Marco Polo” în cadrul căruia Sicilia, ca 
partener al programului, a propus includerea României, in particular a Regiunii 
Sud-Est. Aceasta presupune crearea unei infrastructuri de transporturi, în 
special maritime, respectiv crearea de inter-porturi şi centre intermodale 
pentru includerea in cadrul acestui program. 
Al doilea scop al misiunii a fost participarea activă la conferinţa de deschidere 
a Proiectului de inovare ARISE dintre ADR SE şi Regiunea Toscana 
 

• Brăila, 13 -20 Octombrie 2005 – Misiunea expertului Girolamo 
CUSIMANO 

Misiunea a avut drept scop participarea la Conferinţa Regională pe teme de 
turism integrat „Un posibil itinerar turistic pe Dunăre între Ostrov şi Sulina”. 
Conferinţa a avut drept scop constituirea parteneriatului la nivel regional, 
oferind ca model conceptul de „Proiect Integrat Teritorial” urmat cu succes in 
Sicilia. În conformitate cu prevederile de la acea dată ale Programului 
Operaţional Regional – Prioritatea 3 – Dezvoltarea Turismului Local şi 
Regional principalul obiectiv era elaborarea unui sistem integrat de valorificare 
a resurselor naturale, culturale şi istorice ale unui teritoriu specific nu neapărat 
închis în limitele unui judeţ, regiuni sau chiar ţări. Teritoriul specific care a făcut 
obiectul acestui exerciţiu de programare este Dunărea între Ostrov şi Sulina.  
Participanţii la această Conferinţă au fost reprezentanţi ai Autorităţilor Publice 
Locale din România şi Republica Moldova, Birourilor de cooperare trans-
frontalieră România-Bulgaria şi România-Moldova, Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului, Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Parcului Natural „Munţii 
Măcinului”, Parcului Natural „Balta mică a Brăilei”, ONG-urilor ecologiste, 
Asociaţiei Naţionale a Operatorilor Turistici,  
 
Activitatea 3.3 – Marketing teritorial şi promovarea investiţiilor în 
regiunea Sud-Est 

• Brăila, 16-27 mai 2005 – Misiunea expertului Franco Aurelio 
COPPOLA 

Scopul acestei misiuni a fost acela de a oferi un sprijin ADR Sud Est în 
pregătirea măsurilor specifice pentru promovarea regiunii ca loc propice pentru 
investiţii şi ca o importantă destinaţie turistică. Misiunea a fost structurată pe 
două direcţii: pe de o parte expertul a acordat suport tehnic şi logistic 
Departamentului de Relaţii Publice pentru elaborarea unei Strategii de 
marketing teritorial pe termen mediu, pentru Regiunea Sud Est, iar pe de 
altă parte activităţile expertului s-au concentrat pe identificarea măsurilor 
referitoare la promovarea regiunii care pot fi incluse în Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 şi în Planul de Dezvoltare Regională.  
 
 
Activitatea 3.4. – Sprijin acordat ADR Sud Est şi structurilor parteneriale în 
pregătirea Planului de Dezvoltare Regională şi a contribuţiei acestora la 
elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. 
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• Brăila, 16-23 ianuarie 2005 –Misiunea expertului Paola 
ANDREOLINI 

Misiunea s-a concentrat cu precădere asupra Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului-Galaţi (ARPM) cu scopul sprijinirii acesteia în realizarea 
evaluării strategice ex-ante a impactului asupra mediului şi în structurarea 
raportului regional anual asupra stadiului mediului.   
 

• Brăila, 24-27 mai 2005 – Misiunea expertului Felice BONANNO 
Scopul acestei misiuni a fost acela de a analiza şi pregăti introducerea unei 
priorităţi referitoare la Regenerarea Urbană în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013. Această misiune a fost desfăşurată în continuarea unei 
întâliniri organizate anterior de către Ministerul Integrării Europene la care au 
participat experţi în domeniu din Statele Membre cât şi reprezentanţi ai ADR-
urilor şi consilierii de preaderare.  
  
Rapoarte detaliate ale misiunilor şi vizitelor de studiu au fost redactate în limba 
engleză şi prezentate Delegaţiei Comisiei Europene în România, Oficiului de 
Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor precum şi 
Ministerului Integrării Europene conform procedurilor de twinning. 
 
Pe parcursul implementării proiectului de Twinning Consilierul Rezident de 
Pre-aderare a efectuat o serie de întâlniri cu omologii săi din celelalte Agenţii 
pentru Dezvoltare Regională din România, cu reprezentanţii Delegaţiei 
Comisiei Europene în România, cu reprezentanţi ai Ministerului Integrării 
Europene – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional precum şi reprezentanţi ai celorlalte Ministere implicate in 
programarea si gestionarea Programelor Operaţionale Sectoriale. 

 
În egală măsură, a participat la întâlniri de lucru, seminarii şi conferinţe cu 
membri ai parteneriatului local şi regional, autorităţi publice, antreprenoriat, 
autorităţile rezervaţiilor şi parcurilor naturale, etc. din Regiunea Sud-Est.:  
 
-Bucureşti, 12 -13 ianuarie 2005 – Participarea Consilierului la organizarea 
Seminarului de pregătire a Planurilor de Dezvoltare a Resurselor Umane ale 
ADR-urilor, împreună cu ceilalţi parteneri italieni care desfăşoară proiecte de 
twinning cu alte ADR –uri din ţară. 
-Brăila, 14 ianuarie  2005 – Întrunirea Primului Comitet de Coordonare a 
Proiectului de Twinning. 
-Galaţi, 17 ianuarie 2005 – Întâlnirea reprezentanţilor ADR Sud Est şi a 
Consilierilor de Pre-aderare cu structurile parteneriatului local: Vice-
preşedintele CJ Galaţi şi reprezentanţii ARPM Galaţi –Prezentarea din partea 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sicilia (ARPA) a intenţiei de a 
candida în vederea obţinerii unui proiect de twinning cu ARPM Galaţi. 
-Galaţi, 27 ianuarie 2005 – Întâlniri ale Consilierului de Pre-aderare şi 
reprezentanţilor ADR Sud Est cu parteneriatul local din Judeţul Galaţi: Laura 
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Cimbru, Toni Simion - reprezentanţii CJ Galaţi; Virgil Arghiri, Daniel Tuchel, 
Dănuţ Boghiu -primarii comunelor Munteni, Ţepu şi Nicoreşti. 
-Sighişoara 20-23 Februarie 2005 – Prima întâlnire de corelare a Proiectelor 
de Twinning desfăşurate de Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi de către 
MIE. 
- Brăila, 23-25 Februarie – Organizarea vizitei de studiu în Sicilia programată 
pentru perioada 14-25 martie 2005-09-12 
- Buzău (Sărata –Monteoru) 23-27 Februarie 2005 – Participarea la 
Wokshop-ul organizat de PROMESO Consulting  
- Bucureşti 8 Martie 2005 – Întâlnirea de coordonare a proiectelor de 
Twinning derulate cu parteneri italieni de patru ADR–uri din ţară 
- Sicilia 14-25 martie 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare la 
vizita de studiu a experţilor ADR Sud Est şi ai MIE, în Sicilia 
- Bucureşti 9 aprilie 2005 – Întâlnirea reprezentanţilor tuturor ADR-urilor din 
ţară şi ai Consilierilor de Pre-Aderare în cadrul seminarului cu tema „Proceduri 
de Control de nivel I şi II”  
- Bucureşti 27 aprilie 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare la 
Seminarul organizat de reprezentanţii proiectului 
de Twinning derulat de MIE pe tema Controlului Financiar şi a Auditului  
-Sicilia 8-14 Mai 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare la vizita de 
studiu în Regiuinea Sicilia a reprezentanţilor ADR Sud Est şi ai autorităţilor 
locale din Regiunea Sud Est 
-Brăila 17 mai 2005 – Participarea activă a Consilierului de Pre-aderare în 
cadrul grupul de lucru regional „Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Serviciilor 
Sociale”  
-Bucureşti 25 mai 2005 – Întâlnirea Consilierului de Pre-aderare şi a 
Directorului ADR Sud Est cu Primul Ministru al României - Domnul Călin 
Popescu Tăriceanu - şi cu Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în Romania - 
Excelenţa Sa Jonathan Scheele - în cadrul reuniunii tuturor Consilierilor de 
Pre-Aderare şi ai reprezentanţilor ADR-urilor din ţară, cu scopul analizării şi 
coordonării activităţilor desfăşurate de aceştia în cadrul proiectelor de 
Twinning.    
-Bucureşti 26 mai 2005 – Participarea activă a Consilierului de Pre-aderare şi 
a expertului contactat de acesta, Felice Bonanno, la seminarul pe tema 
Regenerării Urbane  
- Brăila 2 iunie 2005 – Participarea activă a Consilierului de Pre-aderare la 
grupul de lucru regional „Dezvoltarea Infrastructurii şi Protecţia Mediului”  
-Brăila, Bucureşti 24-27 iunie 2005 – Organizarea de către Consilierului de 
Pre-aderare împreună cu reprezentanţii ADR Sud-Est a Vizitei Guvernatorului 
Regiunii Sicilia, Excelenţa Sa Salvatore Cuffaro, în Regiunea Sud Est din 
Romania.    
- Brăila 3 august 2005 – Participarea activă a Consilierului de Pre-aderare în 
cadrul grupului de lucru regional „Dezvoltarea Infrastructurii Sociale” 
- Piteşti 3-4 august 2005 – A doua întâlnire pentru corelarea proiectelor de 
Twinning derulate de cele opt ADR-uri şi de MIE.   
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- Bucureşti 15 septembrie 2005 – Întâlnire a Consilierilor de Pre-aderare cu 
Dl. Ciaran Dearle, responsabil cu coordonarea programării Fondurilor 
Structurale (DG Regio) şi cu Dl. Cyril Dewalayne (Delegaţia CE in România) 
pe tema stadiului  îndeplinirii cerinţelor din Capitolul 21 de negociere 
- Bucureşti 19 septembrie 2005 – Întâlnire a Consilierilor de Pre-aderare cu 
Dna Aura Răducu (Delegaţia CE in România) pe tema stadiului elaborării 
Programului Operaţional Regional 
- Brăila 23 Septembrie 2005 – Întrunirea celui de al patrulea Comitet de 
Coordonare a Proiectului de Twinning 
- Bucureşti 27 Septembrie 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare 
la pregătirea Proiectului de Cooperare Internaţională „Marco Polo”. Întâlnirea 
cu Deputatul Laurenţiu Mironescu 
- Brăila 30 septembrie 2005 – Întâlnire cu parteneriatul local în vederea 
pregătirii Conferinţei Regionale cu tema „Itinerare Turistice Integrate” 
- Galaţi 7 octombrie 2005 – Participarea la Conferinţa de lansare a proiectului 
de inovare ARISE intre ADR SE si Regiunea Toscana 
- Cahul 18 octombrie 2005 – Întâlnire cu reprezentanţii Preşedinţiei Republicii 
Moldova pe tema cooperării Trans-frontaliere între judeţele României din 
Regiunea Sud-Est aflate la graniţa cu Republica Moldova şi raioanele 
învecinate din Republica Moldova 
- Braila 19 octombrie 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare la 
Seminarul Regional pe tema turismului integrat teritorial pe Dunăre „Un posibil 
itinerar turistic pe Dunăre între Ostrov şi Sulina” 
- Sicilia 1-11 noiembrie  2005  – Participarea Consilierului de Pre-aderare la 
vizita de studiu a experţilor ADR Sud Est în Sicilia 
- Constanţa 16 noiembrie 2005 – Întâlnire cu reprezentanţii„Universităţii din 
Constanţa pe tema unei posibile colaborări cu Universitatea din Palermo în 
cadrul Programelor internaţionale 
- Brăila 17 noiembrie 2005 – Participarea Consilierului de Pre-aderare la 
Seminarul Regional „Servicii de suport pentru IMM-uri. 
 
 
Proiecte internationale  
 
1. Proiectul privind Elaborarea unei Strategii Regionale de Inovare  

  
In cadrul Programului VI al Comisiei Europene – Cercetare si Inovare – 
ADRSE a pregatit incepand cu luna martie 2004 proiectul intitulat ARISE, 
propunere care a fost evaluata favorabil de catre Comisia Europeana in luna 
noiembrie 2004. In prezent, se negociaza contractul cu Comisia Europeana in 
urma completarii unor detalii financiare si administrative de catre parteneri. 
Partenerul ADRSE in acest proiect este Regiunea Toscana/Directia Regionala 
de Dezvoltare Economica. 
Proiectul are o perioada de implementare de 32 luni din momentul semnarii 
contractului de finantare si primeste o contributie din partea Comisiei 
Europene de 337.000 Euro.  
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Proiectul ARISE vizeaza in special activitati de cercetare in domeniul socio-
economic. Proiectul va avea un impact semnificativ asupra: 

1. Intelegerii sistemului de inovare regionala dincolo de simplul concept al 
inovarii tehnologice  

2. Crearii unor organizatii in sprijinul inovarii regionale  
3. Consolidarii capacitatii institutionale a unor institutii regionale pe baza 

unui proces consultativ intre actorii interesati  
La nivel national, proiectul se inscrie in strategia nationala de dezvoltare a 
sectorului de cercetare-dezvoltare. 
  
Obiectivele principale ale proiectului sunt cresterea competitivitatii IMM-urilor 
la nivel regional, a potentialului lor de a crea locuri de munca si, in special, 
contributia lor in dezvoltarea economica a regiunii.  
 
Proiectul se deruleaza pe o perioada de 32 de luni si cuprinde trei etape : 
• Etapa 0 – definirea structurilor si a metodologiei de lucru ; 
• Etapa 1 – analiza pregatitoare in vederea elaborarii stategiei de inovare ; 
• Etapa 2 – definirea strategiei de inovare, evaluare, monitorizarea si 

implementarea mecanismelor, identificarea proiectelor pilot. 
 
Etapa 0 este in curs de derulare si se desfasoara in primele 12 luni ale 
perioadei de implementare, avand ca principal obiectiv atingerea unui consens 
intre principalii factori interesati din regiune, mobilizarea si cresterea gradului 
de constientizare a acestora, cu privire la rolul inovarii. 
 
Etapa 1 se desfasoara pe o perioada de 10 luni si consta in implementarea 
masurilor necesare elaborarii strategiei de inovare si a planului de actiuni 
adaptat specificului regiunii. In cadrul acestei etape se va realiza o analiza 
SWOT economiei la nivel regional si vor fi organizate interviuri cu 
reprezentantii agentilor economici din regiune in vederea cresterii gradului de 
constientizare a acestora asupra importantei strategiei de inovare. 
 
Etapa 2  are o durata de 10 luni si va avea ca principal obiectiv definirea 
strategiei propriu – zise si a planului de actiuni viitoare, integrarea strategiei de 
inovare in ansamblul politicilor de dezvoltare regionala, elaborarea unui sistem 
de monitorizare eficient, crearea unor structuri de parteneriat in colaborare cu 
regiunea Toscana, avand ca scop promovarea inovarii. 

Lansarea proiectului  
Data de incepere a proiectului de inovare a fost 1 iunie 2005.  
Lansarea la nivel european a avut loc in perioada 6 – 8 iunie 2005, la 
Ljubliana, in Slovenia, la acest eveniment participand managerul de proiect.  In 
luna iulie 2005 a fost semnat contractul de catre ADR SE si transmis la 
Comisia Europeana. 
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Mentionam ca din 33 de proiecte cu acest specific, lansate la nivel european, 
un numar de 5 sunt localizate pe teritoriul Romaniei. 
 
 
Primul atelier de lucru 
In luna iulie 2005 reprezentantii ADR SE au participat la primul atelier de lucru 
metodologic organizat la Vilnius, Lituania. Acest workshop a avut drept scop 
realizarea primului transfer de informatii privind « best practices » de la nivelul 
tarilor europene care au implementat proiecte de inovare catre tarile care se 
afla in curs de implementare a unor astfel de proiecte. 
 
Principalele structuri create in cadrul proiectului si rolul acestora 
 
In etapa de definire a organizarii si metodologiei de lucru vor fi create  
structurile necesare  pentru a asigura un management eficient al proiectului si 
o buna coordonare a activitatilor. 

1. Comitetul de Coordonare (Steering Committee)  va fi alcatuit din 
aproximativ 25 de membri, dupa cum urmeaza : coordonatorul de 
proiect ( Presedintele Comitetului de Coordonare), Presedintele/Vice – 
presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, cei 6 presedinti ai 
Camerelor de Comert din regiune si reprezentanti ai institutiilor 
reprezentative din domeniul inovarii ( institute de cercetare, 
reprezentanti ai comunitatii de afaceri, consultanti de afaceri, etc), 
precum si membri din Regiunea Toscana si experti 
nationali/internationali. 
Atributiile acestui comitet constau in coordonarea intregului proces, in 
special in ceea ce priveste atingerea unui consens referitor la inovarea 
in regiune, precum si supervizarea progresului proiectului. Comitetul de 
coordonare va analiza rezultatele proiectului, modul in care acestea 
reflecta strategia de inovare a regiunii si planul de actiuni si va oferi feed 
– back pentru intregul proces. 

2. Comitetul Consultativ va oferi consultanta Unitatii de Management si va 
fi constituit din actori regionali si nationali, experti internationali, experti 
romani, consultanti, precum si reprezentanti ai altor regiuni care au 
implementat proiecte similare. Comitetul Consultativ va permite 
implicarea activa a unui numar mare de factori interesati in derularea 
proiectului, contribuind totodata la atragerea de noi actori regionali in 
vederea cresterii nivelul de constientizare, crearii unui consens intre 
factorii implicati si atragerii sprijinului politic. 

3. Expertii externi – consultanti romani si straini – vor oferi o noua 
perspectiva asupra procesului de inovare prin consultanta de 
specialitate si furnizarea de exemple de bune practici, preluate din 
experienta regiunilor care au implementat proiecte similare. Expertii vor 
fi selectati in conformitate cu procedurile interne ale ADR SE. 
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4. In diferite etape ale proiectului vor fi alcatuite grupuri de lucru. Acestea 
vor constitui punctul de pornire in formarea cluster – elor sectorial – 
teritoriale si a centrelor virtuale de competente. Grupurile de lucru vor 
acorda consultanta in definirea strategiei si a actiunilor, asigurand 
participarea si reprezentarea regiunii pe parcursul intregului proces. 

Proiectul se desfasoara in cadrul a 15 pachete de lucru. 
Strategia Regionala de Inovare promoveaza cooperarea ampla intre sectorul 
privat al IMM-urilor, mediul de cercetare si dezvoltare tehnologica si autoritatile 
publice. 
Prin urmare, procesul de pregatire si dezvoltare a strategiei de inovare 
include : 

• Atingerea si consolidarea consensului in cadrul Comitetului de 
Coordonare 

• Definirea strategiei 
• Identificarea proiectelor pilot 
• Elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare si evaluare 

 
Proiectul ARISE abordeaza, astfel, doua din domeniile prioritare ale Comisiei 
in urmatorii ani : 

• Imbunatatirea investitiilor in cunoastere si formarea retelelor 
• Intarirea competitivitatii intreprinderilor europene 

 
In etapa a doua a proiectului ARISE vor fi identificate proiecte strategice si 
pregatite spre a fi implementate pilot in cadrul acestui proiect, precum si in 
cadrul portofoliului de proiecte ce vor fi implementate incepand cu 2007. 
          - In  luna septembrie 2005 s-au desfasurat activitati pregatitoare 
organizarii conferintei de lansare a proiectului ARISE din 07.10.2005: 
intocmire lista participanti, intocmire invitatii, telefoane pentru solicitare 
confirmare participare sau pentru furnizare informatii suplimentare legate de 
proiectul ARISE si conferinta de lansare a proiectului din 07.10.2005 etc; 
La aceasta conferinta au participat 62 reprezentanti de institutii locale, 
regionale si nationale, de firme din Regiunea Sud-Est, ai partenerului din 
cadrul proiectului ARISE   (Regiunea Toscana), experti italieni in inovare 
contactati prin Programul Twinning derulat cu Regiunea Sicilia; 
 

- In perioada 10 - 11.10.2005 echipa de proiect ARISE a participat la 
instruirea in metodologia RIS (metode de colectare a informatiilor: 
cercetare de birou, cercetare pe teren, introducere in metodologia de 
lucru pentru etapele 0 si 1) coordonata de consultantul german pe 
proiectul ARISE. Training-ul pe metodologia RIS a fost premergator  
activitatilor de desk research (cercetare de birou) desfasurate pe 
proiectul ARISE in perioada urmatoare. 
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- In perioada octombrie-decembrie 2005 echipa de proiect ARISE  a 
desfasurat cercetare de birou (desk research) in vederea colectarii de 
informatii necesare analizei cererii si ofertei de inovare din Etapa 1. 

 
In afara activitatilor legate direct de proiectul ARISE, in cadrul Departamentului 
Relatii Externe s-au desfasurat o serie de alte activitati, care au contribuit la 
sustinerea procesului de inovare derulat prin proiectul ARISE, dupa cum 
urmeaza: 

- participare conferinta regionala „Prioritati regionale de dezvoltare a 
resurselor umane” din 27.10.2005 ; 

- participare conferinta nationala „Programul Operational Sectorial – 
Cresterea Competititivitatii Economice” din 09.11.2005; 

- participare conferinta regionala de lansare a Centrelor Releu de Inovare 
(Innovation Relay Centre) din 22.11.2005; 

- participare la atelierul de lucru „Primul dialog european in domeniul 
inovarii” desfasurat la Bruxelles in 06, - 07.12.2005. 

 
 
2. RDA-net CEDA II (Regional Development Agencies Network from 
Central European Danubian Area II) -  Programul INTERREG III B 
CADSES. 
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este partener in proiectul RDA-
net CEDA II (Regional Development Agencies Network from Central European 
Danubian Area II) in cadrul programului INTERREG III B CADSES. 
Obiectivele proiectului RDA-net CEDA II sunt:  
- generarea de proiecte inovative in domeniul dezvoltarii regionale, prin 
utilizarea  
know-how-ului si experientei expertilor in dezvoltare regionala din reteaua 
agentiilor de dezvoltare regionala; 
- cresterea competentelor resurselor umane pentru managementul  si 
implementarea proiectelor de dezvoltare regionala din cadrul diferitelor 
Initiative Comunitare si Fonduri Structurale; 
-  promovarea schimbului de informatii in domeniul dezvoltarii regionale intre 
experti, oameni politici si autoritati; 
- extinderea retelei de experti in dezvoltare regionala in termeni de oportunitati 
de cooperare si o larga acoperire teritoriala; 
- formularea de noi proiecte in domeniul dezvoltarii regionale, care urmeaza a 
fi depuse in cadrul diferitelor Inititaive Comunitare, programe nationale de 
finantare etc.. 
 
Mentionam ca Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este singura 
organizatie partenera din Romania in cadrul proiectului RDA-net CEDA II, 
implicit in cadrul retelei constituite. 
In vederea desfasurarii activitatilor in cadrul proiectului RDA-net CEDA II s-au 
constituit grupuri de lucru tematice. 
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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este partenera in cadrul a 3 
grupuri de lucru tematice, dupa cum urmeaza: 

1) Grupul de lucru tematic „Educatie si calificare in dezvoltare regionala”, 
al carui obiectiv este identificarea competentelor necesare in vederea 
exercitarii activitatilor in domeniul dezvoltarii regionale de catre 
organizatiile partenere (liderul grupului de lucru: Sviluppo Marche 
Ancona, Italia -  agentia pentru dezvoltare regionala a Regiunii Marche 
Italia; parteneri: ADR SE, TRRA Trencin Slovacia – Agentia de 
Dezvoltare Regionala din Trencin Slovacia, ZBB Innsbruck Austria – 
Centrul de instruire si ocupare din Innsbruck, Austria – reprezentantul 
Landului Tirol); 

2) Grupul de lucru tematic „Strategii de dezvoltare regionala durabila”, al 
carui obiectiv este identificarea strategiilor de dezvoltare regionala 
durabila prin schimb de experienta, informatii si know-how (lider grup de 
lucru ERVET Bologna – Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii Emilia Romagna Italia; parteneri: Sviluppo Marche Ancona 
Italia, ZBB Innsbruck Austria, Markland GmbH Berlin Germania, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala si Cooperare Transfrontaliera 
Transcarpatia Ucraina si ADR SE, Romania); 

3) Grupul de lucru tematic „Clustere si cooperarea dintre firme incluzand 
e-solutions”, al carui obiectiv este identificarea nevoilor de inovare ale 
IMM-urilor/ clusterelor de IMM-uri (liderul grupului de lucru: Umbria 
Innovazione Terni Italia; parteneri: ADR SE  Romania, STRATIS Trieste 
Italia – Agentia de Dezvoltare Locala din Regiunea Friuli Venezia, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala si Cooperare Transfrontaliera 
Transcarpatia Ucraina, CESTEC din Regiunea Lombardia Italia, ADR 
Komarno Slovacia). 

 
Participarea ADR SE in cadrul proiectului RDA-net CEDA II presupune 
realizarea activitatilor pregatitoare in vederea participarii la intalnirile de 
parteneriat din cadrul celor trei grupuri de lucru, participarea la intalnirile de 
parteneriat din cadrul celor trei grupuri de lucru. 
   
In cadrul grupului de lucru „Strategii de dezvoltare regionala durabila” s-
au desfasurat urmatoarele intalniri si activitati: 
- In perioada 24-25 februarie 2005 ADR SE a participat la intalnirea de 
parteneriat din cadrul grupului de lucru „Strategii de dezvoltare regionala 
durabila” organizata la Innsbruck. In cadrul acestei intalniri s-au analizat 
proiectele prezentate in cadrul intalnirii de parteneriat de la Bologna din 
noiembrie 2005 din perspectivele   angajamentului institutional si abordarii 
holistice ale dezvoltarii durabile; avand in vedere rezultatele analizelor, s-a 
stabilit de comun acord definitia dezvoltarii durabile; s-au clarificat  regulile 
grupului de lucru tematic „Strategii de dezvoltare regionala durabila” si relatia 
acestui grup de lucru cu alte instrumente ale proiectului RDA-net CEDA II; s-a 
discutat noua propunere de proiect privind dezvoltarea durabila care urma a fi 
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depusa si Programul de finantare, in cadrul caruia urma a fi depusa noua 
propunere de proiect (respectiv Programul Cadru VI); 
- In 31 martie 2005 ADR SE a participat la Bologna la intalnirea PROCEDO, in 
care s-a finalizat propunerea de proiect „Govern-abiliy” depusa in cadrul 
Programului Cadru VI; 
- In perioada 05-06.05.2005 s-a efectuat staff-exchange in Regiunea Emilia 
Romagna – Italia.  
 
- In 20 si 21 iulie 2005, la Berlin s-a desfasurat intalnirea de parteneriat din 
cadrul grupului de lucru „Strategii de dezvoltare regionala durabila ”, intalnire 
la care a participat ADR SE cu prezentarea temei „Managementul activitatilor 
din cadrul proiectului RDA-net CEDA II”. 
 
- In perioada 12-14.09.2005 ADR SE a participat la staff exchange organizat 
de Sviluppo Italia Molise Spa din Campocchiaro. 
In cadrul acestui schimb de experienta ADR SE a avut oportunitatea  de a 
cunoaste activitatile agentiilor si institutiilor partenere  implicate in dezvoltare 
regionala. 
 
In cadrul grupului de lucru „Educatie si calificare” s-au desfasurat urmatoarele 
intalniri si activitati: 
- In perioada 21-22 martie 2005 ADR SE a participat la intalnirea de 
parteneriat desfasurata la Trencin (Slovacia) in cadrul  grupului de lucru 
„Educatie si calificare”. 
In cadrul acestei intalniri, s-au  prezentat rezultatele aplicarii  competentelor 
orizontale in organizatiile partenere,   definitiile training-ului formal, informal si 
neformal, rezultatele studiilor de caz de succes si de insucces privind 
aplicarea competentelor orizontale,  s-au stabilit competentele orizontale 
strategice in activitatea ADR-urilor. 
Intalnirea s-a finalizat cu un brainstorming asupra competentelor orizontale 
strategice. 
- in perioada 5.09-06.09.2005, o delegatie alcatuita din reprezentantii 
partenerilor in cadrul acestui grup de lucru s-a deplasat la Braila, pentru a 
participa la urmatoarele actiuni: cursul privind competentele orizontale 
strategice in dezvoltare regionala si prezentarea si dezbaterea noii propuneri 
de proiect ce urmeaza a fi inaintata in cadrul Programului Leonardo DaVinci. 
 
In cadrul grupului de lucru „Clustere si cooperare de IMM-uri incluzand e-
content” s-au desfasurat urmatoarele intalniri si activitati: 
-  s-au transmis chestionare privind nevoile de inovare ale IMM-urilor catre 
IMM-uri din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Conditiile pe care trebuiau sa le 
indeplineasca IMM-urile ce urmau sa completeze chestionarul privind nevoile 
de inovare erau ca acestea sa nu fie falimentare, eventual cu activitate de 
export. Nu erau eligibile domeniile de activitate: agricultura, constructii, servicii. 
In contactarea IMM-urilor s-au folosit  baza de date de la ADR SE cu 
beneficiarii de finantare nerambursabila prin Programul Phare Coeziune 
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Economica si Sociala; informatiile furnizate de Camerele de Comert si 
Industrie din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  
S-au contactat 100 IMM-uri si au raspuns la chestionare 27 IMM-uri. 
 
- in perioada 18-19 aprilie 2005 ADR SE a participat la staff-exchange 
desfasurat in Regiunea Umbria din Italia. 
Reprezentantii institutiilor vizitate de reprezentantele ADR SE si-au exprimat 
dorinta de a colabora pe viitor cu ADR SE si cu alte institutii din Romania. 
 
- in perioada 30 - 31 mai 2005, la Conselve (Italia) a avut loc a doua intalnire 
transnationala in cadrul proiectului RDA-net CEDA II cu toti partenerii in 
proiect. 
Intalnirea a fost coordonata de reprezentantii Regiunii Abruzzo. 
 
- in 21.10.2005 ADR SE a participat la intalnirea de parteneriat desfasurata in 
cadrul grupului de lucru "Clustere si cooperare de IMM-uri incluzand e-
solutions" la Atena. In cadrul acestei intalniri reprezentanta ADR SE a invatat 
metodologie de intervievare pe subiecte de inovare 
 
Reprezentantii ADR SE au prezentat staff exchange desfasurat in trei regiuni 
din Italia: Regiunea Umbria, Regiunea Emilia Romagna, Regiunea Marche. 
 
Proiectul RDA-net CEDA II s-a incheiat oficial la 30.11.2005. 
A treia intalnire transnationala de la Pescara, Italia, din perioada 
28-29.11.2005  a marcat incheierea oficiala a proiectului RDA-net CEDA II, 
intalnire unde au participat toti partenerii. 
 
 3. Proiectul privind Managementul politicilor de mediu  
  
Proiectul  finantat in baza legii 84/2001 de Guvernul italian si ratificat de 
Guvernul  roman, s-a derulat in perioada mai sus mentionata, avand ca 
principal obiectiv pregatirea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si a 
tratat exclusiv aspectele de mediu ambiant, unul din principalele capitole de 
negociere.  
Agentia, a fost direct implicata in acest Proiect, care a debutat prin stabilirea 
colectivului de coordonare a activitatii ulterioare, numirea tutorilor care au avut 
responsabilitati concrete pe intreaga perioada a derularii acestuia, solicitate de 
partenerii din Italia si din care mentionam : raportari, evaluari, fise preliminare 
de proiecte, propuneri de colaborari, altele.   
 
Selectarea institutiilor, care sa desemneze persoane cu atributiuni in domeniu, 
si care sa efectueze o vizita de informare si documentare in Italia, cu ocazia 
Targului International de specialitate «  ECOMONDO «  care a avut loc la 
Rimini in prima decada in nov. 2004, s-a facut pe baza criteriilor solicitate. 
Urmare a acestei participari, ulterior au fost contactate acele institutii carora 
era adresat Proiectul, in principal administratia publica si societatile 
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specializate in furnizarea de utilitati ca servicii publice, inclusiv cele de control 
al mediului. 
 
In final, la sfarsitul perioadei de pregatire profesionala prin participarea la 
cursuri de perfectionare, prin satelit, predate de specialisti din Italia, care au 
fost audiate in sediul ARPM din Galati, au fost prezente oficial un numar de 19 
entitati si 61 de cursanti, reprezentand intreaga gama : Consilii Judetene, 
Prefecturi, Primarii, Agentii de Protectie a Mediului, Garda de Mediu, Primarii 
urbane si rurale din judet, societati comerciale, organizatii neguvernamentale 
care activeaza in domeniu, firme private, societati de stat furnizoare de utilitati. 
 
Cursurile, care au inceput in data de 3 februarie 2005, au fost precedate de 
discutii si analize bazate pe intalnirile avute la Rimini si care au avut ca efect 
desemnarea persoanelor care sa audieze prelegirile lectorilor italieni. 
 
Cele peste 300 de ore de curs, care s-au desfasurat pe module si la care au 
participat, in functie de specificul activitatii, specialisti nominalizati de 
conducerile institutiilor si societatilor, au reprezentat un aport important in 
imbogatirea cunostintelor profesionale si un sprijin real in activitatea viitoare.  
Cursurile desfasurate pe proiect au fost finalizate in data de 31.11.2005. 
urmand  ca in perioada urmatoare participantii la aceste cursuri sa primeasca 
certificate de prezenta. 
 
In data de 07 Martie 2006 va fi organizat la Bucuresti seminarul final al 
proiectului ocazie cu care se vor prezenta rezultatele obtinute in urma 
implementarii proiectului. 
 
In stransa legatura cu proiectul, au avut loc si alte manifestari programate din 
care mentionam : 
 
- in data de 28 februarie, un WORK-SHOP multi-national balcanic 
interactiv si virtual, cu transmisie de la Roma si la care au participat 9 tari 
extracomunitare. 
- in data de 18 aprilie a avut loc la Bucuresti un seminar cu tema «  
Modelul Italian de Multi-Utilities « organizat de Consorzio Progetto Lazio ‘ 92 
din Bucuresti si Roma, Confservizi Roma, Italsystem for Environment Roma , 
si partenerii acestora, la care au participat cursantii si tutorii Proiectului. Cu 
aceasta ocazie, s-a stabilit noua strategie de actiune, s-au avansat propuneri 
de colaborare si modalitati prin aceasta urma sa aiba loc. 
 
In consecinta, la solicitarea partii italiene, pe baza unui mecanism 
metodologic, la care au aderat participantii, in paralel cu desfasurarea 
cursurilor, au fost elaborate fise preliminare de proiecte zonale si locale, cu 
concursul celor implicati direct si cu responsabilitati administrative. 
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Trebuie mentionat faptul ca s-au redactat 13 fise preliminare pentru proiecte 
care ar trebui sa constituie subiectul atentiei partii italiene pe viitor si ca 
proiectul in integralitatea sa produca efectele scontate se doreste continuarea 
acestuia prin fazele sale succesive preconizate, punandu-se un accent 
deosebit pe asistenta tehnica 
 
Din discutiile purtate la diverse nivele, pe probleme de mediu, s-au manifestat 
atat dorinta cat si interesul crescand fata de anumite activitati care ar trebui sa 
aiba loc pe viitor si care au menirea de a satisface  si pune in practica initiative 
fata de care exista o totala disponibilitate ; se includ aici schimburile de 
experienta, colaborari la nivele diverse, parteneriate, investitii. 
 
 
II. Resursele de care a beneficiat ADR SE pentru realizarea obiectivelor 

  
1. Resursele umane 

 
In perioada 12.01.2005 – 30.03.2005, in cadrul Agentiei au fost elaborate si 
actualizate fisele de post pentru personal. Aceste documente au fost elaborate 
in conformitate cu prevederile Manualului de proceduri, in concordanta cu 
cerintele indeplinirii atributiilor de Organism Intermediar pentru perioada 2004 
– 2006 si cerintele Sistemului de Implementare Extinsa si Descentralizata 
(EDIS). 
 
In perioada 15.06.2005 – 10.07.2005, in cadrul Agentiei, in conformitate cu 
prevederile Manualului de Proceduri, s-a derulat evaluarea personalului. 
Astfel, Directorul Agentiei, directorii de departament precum si coordonatorii 
birourilor de monitorizare tehnica, financiara si de achizitii au evaluat 
personalul din subordine. 
 
In urma acestui proces, rezultatele au fost transmise catre Departamentul 
Resurse Umane, unde au fost prelucrate in vederea intocmirii Planului de 
instruire si Necesarului de personal. 
 
La sfarsitul anului 2005 erau angajati in cadrul ADR SE 50 de persoane. 
 
In cursul anului 2005 au fost angajate 15 persoane. 
 
In conformitate cu organigrama Agentiei aprobata in data de 10.09.2004 prin 
hotararea CDR nr. 12, numarul total de personal estimat pentru perioada 
2004-2006 este de 112 persoane.  
 
Procesul de recrutare si selectie din cadrul Agentiei, se face in concordanta cu  
obiectivele si principiile stipulate in Manualul de Proceduri. In perioada 01.01. 
– 31.12.2005, in cadrul Agentiei au fost fost scoase la concurs un numar de 27 
de posturi si angajate 16 persoane, dupa cum urmeaza: 



 60 

 
- Braila, 11.02.2005 

o 1 post consilier resurse umane – ocupat 
- Constanta, 02.03.2005: 

o 1 post consultant in cadrul Departamentului Relatii Externe, Birou 
Cooperare Transfrontaliera – neocupat; 

o 2 posturi consultant in cadrul Departamentului Monitorizare 
Programe/ Proiecte – ocupate; 

o 1 post (part-time) conducator auto - ocupat 
- Galati, 29.03.2005: 

o 1 post consultant in cadrul Departamentului Relatii Externe, Birou 
Cooperare Transfrontaliera – ocupat; 

o 1 post consultant in cadrul Departamentului Departamentului 
Monitorizare Programe/ Proiecte – ocupat; 

- Braila, 04.04.2005 
o 2 posturi consultant in cadrul Departamentului Relatii Publice – 

ocupate; 
o 1 post director in cadrul Departamentului Monitorizare Programe/ 

Proiecte – neocupat; 
o 1 post contabil in cadrul Departamentului Economic – ocupat; 
o 1 post inginer constructor in cadrul Departamentului Monitorizare 

Programe/ Proiecte – neocupat; 
o 1 post conducator auto – ocupat; 

- Tulcea, 18.04.2005: 
o 1 post consultant in cadrul Departamentului Monitorizare Programe/ 

Proiecte – ocupat; 
- Buzau, 05.05.2005: 

o 1 post consultant in cadrul Departamentului Monitorizare Programe/ 
Proiecte – neocupat; 

- Braila, 24.05.2005: 
o 1 post asistent manager – neocupat; 

- Buzau, 25.05.2005: 
o 2 posturi consultant – ocupate; 

- Vrancea, 26.05.2005: 
o 2 posturi consultant – ocupate; 

- Braila, 27.06.2005; 
o 2 posturi inginer in cadrul Departamentului Monitorizare Programe/ 

Proiecte – neocupate; 
- Braila, 10.10.2005; 

o 1 post conultant – neocupat; 
- Braila, 26.10.2005; 

o 1 post consultant – neocupat; 
o 2 posturi inginer constructor – neocupate; 

- Braila, 31.10.2005; 
o 1 post consultant - ocupat 
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In perioada 02 – 29.12.2005, in cadrul ADR SE, conform prevederilor 
Manualului de Proceduri, s-a derulat evaluarea anuala a personalului. 
Directorul ADR SE, directorii de departament si coordonatorii birourilor de 
monitorizare tehnica, financiara si achizitii au evaluat personalul din subordine. 
Astfel, s-au completat chestionare care au vizat atat evaluarea tehnica cat si 
evaluarea personala a angajatilor. 
In urma acestui proces, rezultatele au fost transmise catre Departamentul 
Resurse Umane in vederea intocmirii Planului de Instruire si Necesarul de 
personal pentru anul 2006.  
 
Anexam situatia necesarului de personal pentru anul 2006. 

 
2. Resurse financiare 

 
In  Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al ADR SE pentru anul 2005, la 
capitolul “Venituri totale” a fost aprobata suma de 27.400.000 mii lei, detaliata 
pe subcapitole astfel: 
- “Contributii Autoritati Publice” – 11.482.000 mii lei; 
- “Asistenta tehnica pentru implementarea programelor Phare” – 12.300.000 
mii lei; 
- “Asistenta tehnica pentru implementarea programelor finantate de la 
Guvernul Romaniei” – 918.000 mii lei; 
- “Venituri proprii” – 2.700.000 mii lei. 
 
In conformitate cu prevederile contractelor de asistenta tehnica cu finantare 
Phare, finantarea ADR SE de catre MIE prin aceste contracte este 
conditionata de continuarea sprijinului financiar al autoritatilor locale din 
regiune (respectiv Consiliile Judetene ale regiunii in conformitate cu 
prevederile Legii 315/2004). Resursele financiare alocate ADR SE prin aceste 
contracte de asistenta tehnica nu ar trebui sa inlocuiasca resursele alocate din 
bugetele consiliilor judetene pentru realizarea responsabilitatilor ADR SE 
stabilite de lege. 
 
In anexa va prezentam situatia veniturilor din contributiile autoritatilor publice si 
situatia disponibilului lunar in anul 2005. 

 
 
Misiune de audit 
 
In data de 02.12.2005, s-a desfasurat la sediul ADR SE, misiunea de  audit a 
firmei Ernst&Young, privind etapa a III-a pentru pregatirea trecerii la EDIS, si a 
vizat urmatoarele activitati : 
 
1. Activitatea de audit intern : 
- seminarii de instruire, cursuri (de audit intern, standarde de audit, auditul 
programelor),   



 62 

 planul de dezvoltare profesionala; 
- prezentarea planurile de audit anual, strategic, pe activitati ; 
- analizele  si documentele care stau la baza elaborarii planificarii misiunii de 
audit, 
- misiuni derulate, avand ca baza de pornire, misiunile prevazute in planul de 
audit  ; 
- anexe elaborate in timpul misiunii de audit-prezentarea lor ; 
- prezentarea rapoartelor de audit, prezentarea planurilor de actiune, 
prezentarea fiselor de urmarire a recomandarilor ; 
- realizarea supervizarii, nr de auditori existenti ; 
- implicarea auditorilor in alte activitati ;  
- raport de activitate, raportul performantei ; 
- relatia UAI-MIE — UAI-ADR (corelarea planurilor de audit MIE-ADR-uri, 
transmiterea de catre ADR-uri a rapoartelor de audit la MIE, participarea la 
misiuni comune, intalniri periodice UAI-MIE—UAI-ADR) ; 
- participarea auditorilor din ADR-uri la misiuni de audit derulate de alte entitati 
(CC, CAPI, etc) 
 
2. Contractul de asistenta tehnica incheiat cu MIE - s-au solicitat date 
despre valoarea contractelor, modul de derulare, activitatile derulate de ADR 
in baza contractului de AT ; 
 
3. Resurse Umane - (organigrama, posturi ocupate, posturi vacante, fise de 
post, plan de instruire, evaluarea personalului, managementul organizational); 
 
4. Managementul Riscurilor - fise de alerta a riscurilor, registrul riscurilor, 
planul de actiune, comitetul de monitorizare a riscurilor (sa dovedesti ca 
sistemul functioneaza), 
legatura dintre procedura de audit si procedura de management al riscurilor ; 
 
5. Iregularitati - procedura de iregularitati, desemnarea ofiterului de 
iregularitati, instruirea ofiterului de iregularitati-cursuri speciale la care a 
participat, legatura ofiter de iregularitati MIE-ADR-uri, cazuri concrete de 
iregularitati depistate si raportate, modalitati de raportare. 
 
6. IT - securitatea datelor, salvarea datelor, bazele de date de care dispun 
ADR-urile cu privire la programele implememtate. 
 
7. Monitorizare - (financiara, tehnica, achizitii) ce presupune aceasta 
activitate la nivel de ADR-uri, care sunt responsabilitatile, termenele de 
raportare, intarzieri in depunerea rapoartelor - cauzele intarzirilor, relatia cu 
MIE; 
 
8. Proceduri - prezentarea procedurilor, respectarea, aprobarea, actualizarea 
acestora. 
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Raportul de audit a fost incheiat de catre firma Ernst&Young in data de 9 
decembrie 2005 si cuprinde urmatoarele recomandari: aprobarea procedurilor  
de lucru ale ADR-SE nu numai de catre directorul Agentiei ci  si de catre MIE 
si  totodata, traducerea acestora in limba engleza; un feed-back mai bun in 
ceea ce priveste relatia Autoritate Contractanta - Autoritate de Implementare; 
participarea ofiterului de iregularitati la instuiri si infiintarea unei casute de e-
mail in vederea asigurarii anonimatului expeditorului sesizarii; intarirea Unitatii 
de Audit Intern si supervizarea activitatii de catre un auditor sef si participarea 
angajatilor acestui departament la actiuni de instruire avand in vedere 
aplicarea standardelor internationale de audit intern. 
Toate recomandarile cuprinse in raportul de audit urmeaza a fi implementate 
pana 01.04.2006. 
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