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R  A  P  O  R  T 
privind deplasarea în Anglia din perioada 23.10. – 30.10.2005 

- sinteză - 
 
 

1. Contextul şi scopul deplasării. 
 În baza invitaţiei adresate de dl GRAHAM GARBUTT, directorul regional al Biroului 
Guvernamental al Regiunii West Midlands (GOWM) – Marea Britanie, o delegaţie a 
preşedinţilor Consiliilor Judeţene care compun Consiliului de Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia s-a deplasat în Anglia în perioada 23 – 30 octombrie 2005  pentru îndeplinirea unei 
misiuni cu caracter temporar, constând în participarea la un program de twinning  privind 
utilizarea fondurilor structurale pentru regenerarea regiunii şi de documentare şi  schimb de 
experienţă pe teme referitoare rolul Agenţiilor de Dezvoltare Regională  în stabilirea strategiei 
economice a regiunii, managementul fondurilor structurale şi rolul autorităţilor publice locale în 
accesarea lor, relaţia dintre autoritatea locală şi Agenţia de Dezvoltare Regională, promovarea 
parteneriatelor şi rolul Grupurilor de Parteneriat Local. 
 Prin asemenea activităţi se urmăreşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare  dintre ţările 
Uniunii Europene şi ţările candidate la aderare din estul Europei, ca etapă a integrării europene şi 
a construcţiei unei Europe lărgite.  
 Pentru îndeplinirea acestei misiuni cu caracter temporar în străinătate a fost emisă 
dispoziţia nr.210/ 2005, prin care s-au  aprobat :  deplasarea, nominalizarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi modul de suportare a cheltuielilor aferente misiunii. 
 Cadrul legal se circumscrie, de asemenea, prevederilor HG nr. 518 / 1995, privind unele 
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni 
cu carcater temporar, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

2. Componenţa delegaţiei Consiliului de Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia care s-a deplasat în Anglia  a fost următoarea : 

- Vasile Silvian Ciupercă – preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa ; 
- Răducu Filipescu - preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi; 
- Constantin Nicolescu - preşedintele Consiliului Judeţean Argeş; 
- Mugurel Păunescu – asistent al consilierului rezident de twinning. 
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3. Durata şi programul acţiunii  
Deplasarea în şi din Anglia  s-a făcut cu avionul, în ziua de 23 octombrie 2005, respectiv  
30 octombrie 2005.  
 

Principalele acţiuni din program au fost :  
 

• întâlnire la Biroul Guvernamental al Regiunii West Midlands ( GOWM ) şi 
dezbateri pe tema “Rolul parteneriatului regional în implementarea finanţării europene. În 
dezbateri interactive s-au exprimat puncte de vedere privind parteneriatele regionale, rolul  
acestora în accesarea fondurilor europene, termenii de comparaţie între situaţia din West 
Midlands şi Regiunea Sud Muntenia şi modalităţi de preluare şi aplicare a experienţei britanice 
în domeniu. 

• sesiune de lucru la Agenţia pentru Dezvoltare Regională West Midlands , în care 
problematica a vizat : rolul şi responsabilităţile Agenţiei pentru Dezvoltare Regională West 
Midlands, structura organizatorică, liniile de subordonare şi raportare, managementul şi relaţiile 
AWM cu Biroul Guvernamental, dezvoltarea Strategiei Regionale de Dezvoltare Economică şi 
rolul acesteia în implementarea programelor finanţate din fonduri structurale, modul în care se 
asigură monitorizarea activităţii AWM de către Consiliul Director, Adunarea Generală şi Biroul 
Guvernamental. 

• întâlnire la Autoritatea Unitară a Telford şi Wrekin, având ca tematică “ Rolul 
Grupurilor de Parteneriat Local şi de implementare a Agendei Locale”. 

• vizitarea Muzeului IRONBRIDGE GORGE, locaţie aflată în patrimoniul universal şi 
un beneficiar al finanţărilor europene în ultimii 15 ani.  

• dezbatere : “Regenerarea oraşului Birmingham” la Biroul Guvernamental; 
• vizitarea părţii de vest a oraşului Birmingham, a zonelor unde au fost finalizate 

proiecte (Piaţa Victoria, Centrul Internaţional de Conferinţe); 
• vizitarea părţii de est a oraşului Birmingham, a cărui zonă “Eastside” a fost 

dezvoltată în cadrul Programului 2000 2006, subobiectiv 2. Discuţiile purtate cu ocazia vizitelor 
în cele două zone ale oraşului Birmingham au fost axate pe rolul autorităţilor locale în accesarea 
fondurilor structurale, delegarea responsabilităţilor către autorităţile locale în scopul 
implementării fondurilor structurale ( Planul de acţiune), strategiile de regenerare urbană. 

• întâlnire la Londra cu reprezentanţii Biroul Primului Ministru Adjunct (ODPM ), 
unde s-au dezbătut temele : “Negocierea regulamentelor fondurilor structurale”, “Concepte 
privind implementarea regională a politicilor centrale”, “Politica guvernului britanic referitoare 
la guvernarea locală”. 

• dezbaterea următoarelor teme: “Politicile de coeziune “ ,“ Dezvoltarea resurselor 
umane – programul Investind în oameni” ,“ Informarea şi raportarea către miniştri”, “ 
Dezvoltarea unei viziuni şi construirea unor zone de dezvoltare mari” şi   “ Posibilitatea de a 
promova imaginea regională la nivel internaţional” ; 

• sesiune finală, cu prezentarea concluziilor reieşite după parcurgerea programului vizitei 
în Anglia şi viziunea privind căile de urmat în România pentru implementarea dezvoltării 
regionale şi accesarea fondurilor structurale europene. 
 

Concluzii desprinse din programul vizitei în Anglia 
Vizita delegaţiei preşedinţilor Consiliilor Judeţene care compun Consiliului de 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia în Anglia  a permis evidenţierea următoarelor aspecte :  
- problemele abordate de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa în şedinţele  



Consiliului de Dezvoltare Regională privind utilizarea eficientă şi coerentă a instrumentelor 
fundamentale ale planificării dezvoltării (Strategia de dezvoltare a Regiunii SUD Muntenia şi 
planurile operaţionale pe diferite domenii prioritare) a fost susţinută de toate entităţile cu care 
delegaţia română a avut contact în West Midlands; 

- nu se finanţează nimic într-o regiune care nu are o abordare ştiinţifică a problemelor  
dezvoltării coeziunii economico-sociale prin fonduri europene şi dacă nu există fundamentarea 
temeinică a documentaţiilor de solicitare; 

- din vizită a rezultat necesitatea diferenţierii instituţionale între unitatea de  
implementare a proiectului şi unitatea de monitorizare a rezultatelor obţinute, în România fiind 
urgentă introducerea unei asemenea proceduri; 

- mediul economic, mediul educaţional-universitar şi ONG-urile trebuie să aibă o pondere 
mult mai însemnată în structurile care elaborează, dezbat şi aprobă documentele strategice de 
dezvoltare regională; 

- pentru Regiunea Sud Muntenia, aflată într-o situaţie conflictuală ca urmate a unui  
proces intentat Consiliului de Dezvoltare Regională din partea unui membru (Călăraşi) tema 
procedurilor de lucru – mediere – reconciliere – dezbatere este extrem de actuală şi ea trebuie să 
funcţioneze şi în afara sesiunilor trimestriale; 

- respectarea prevederilor legale referitoare la elaborarea Planului Naţional de  
Dezvoltare impune cu necesitate contribuţia şi propunerile Consiliilor de Dezvoltare Regională şi 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională dar şi obligaţia acestora ca asemenea contribuţii să 
depăşească formalismul documentaţiilor fără şansă de a deveni realitate; 

- regenerarea urbană şi rurală  după o perioadă de declin economic – aşa cum a  
cunoscut şi regiunea Birmingham în anii ’70 – este o experienţă ce trebuie aprofundată şi urgent 
aplicată atât în Ialomiţa cât şi în celelalte judeţe mai sărace din regiune; 

- dezvoltarea relaţiilor externe de colaborare trebuie să constituie un obiectiv strategic 
al administraţiei publice judeţene, deoarece permite cunoaşterea experienţei şi practicilor 
europene, înţelegerea mecanismelor democratice din ţările membre ale Uniunii Europene  şi 
contribuie la racordarea activităţii proprii la exigenţele procesului de integrare europeană; 

- deschiderea deosebită a autorităţilor publice întâlnite în localităţile vizitate  din  
Anglia spre dialog şi colaborare pe multiple planuri cu ţările din estul Europei, pentru schimburi 
reciproce de experienţă; 
 
 
                                                             VASILE SILVIAN CIUPERCĂ 
                   PREŞEDINTE 


