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SE APROBĂ,
PREŞEDINTE
VASILE SILVIAN CIUPERCĂ

R A P O R T
privind desfăşurarea vizitei de documentare la Strasbourg - Franţa

1.

Contextul şi scopul deplasării.

Conform contractului de finanţare nerambursabilă nr. 30/2009, pentru implementarea
proiectului cu titlul „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio – Economică şi Demografică a
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020, realizarea Strategiei
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa ”, cod SMIS 2817, între activităţile prevăzute a se desfăşura se află şi
organizarea de consultări publice. Graficul de implementare a proiectului a prevăzut şi desfăşurarea
în cadrul consultărilor publice a unui concurs de desene, prin care elevii din clasele I - XII şi tinerii
cu vârste între 19 - 35 de ani să propună a viziune plastică despre „Cum vă imaginaţi judeţul Ialomiţa
în 2020!”. Regulamentul concursului a fost stabilit de echipa de implementare a proiectului, împreună cu
Fundaţia Freedom House România - Bucureşti, prestatorul de servicii pentru consultări în proiect şi SC
European Project Consulting SRL Bucureşti, care asigură consultanţă pentru managementul proiectului.

Decernarea premiilor concursului de desene s-a desfăşurat în ziua de 7 iunie 2010, la Centrul
Cultutal UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia.
La festivitatea de decernare a premiilor a fost prezentă şi doamna Daciana Sârbu,
europarlamentar, care a oferit pentru o parte dintre câştigători şi dintre membrii echipei de
implementare a proiectului (17 persoane) posibilitatea de a efectua o vizită de documentare la
Parlamentul European de la Strasbourg (Franţa).
În acest sens a transmis şi invitaţia oficială (înregistrată sub nr. 4155/11.06.2010) pentru
efectuarea vizitei de documentare la Strasbourg în perioada 5 – 8 iulie 2010, cheltuielile de
transport, de cazare şi masă fiind acoperite de organizatorul vizitei. De asemenea, a fost transmis şi
proiectul programului vizitei la Strasbourg.
Obiectivele vizitei de documentare au vizat:
- cunoaşterea instituţiilor europene care îşi au sediul la Strasbourg , a modului de organizare şi
funcţionare a lor;
- vizitarea unor obiective turistice reprezentative din Strasbourg şi cunoaşterea specificităţii

acestui important centru european.
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2. Cadrul legal al desfăşurării vizitei de documentare
Cadrul legal în limitele căruia s-a desfăşurat vizita de documentare este reprezentat de :
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 1, lit. c), art. 2, art.3, art. 5 A, lit. a şi b, art.8, alin. (1), art.11, alin. (1) şi
art.12 din Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu
modificările şi completările ulterioare.
De altfel, prezentul raport se înscrie în prevederile art.2, lit. c) din Hotărârea Guvernului
României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare
3.

Componenţa delegaţiei şi durata acţiunii
Pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar în străinătate, constând în desfăşurarea
unei vizite de documentare la Strasbourg - Franţa, prin dispoziţia nr. 213/22.06.2010, s-a aprobat:
a) nominalizarea membrilor echipei de implementare care efectuează deplasarea la
Strasbourg:
- Cioacă Ilie, manager proiect;
- Vâlcan Cezar Gheorghe, asistent manager;
- Marin Roxana Hermina, asistent 2 manager;
- Neagu Adriana, manager financiar;
- Panţuru Veronica, asistent manager comunicare – informare;
b) durata deplasării la Strasbourg (Franţa) : 5 – 8 iulie 2010;
c) cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării în străinătate pentru persoanele nominalizate să
fie acoperite în condiţiile legii.
Componenţa întregii delegaţii participante la vizita de documentare de la Strasbourg este
prezentată în anexa de la prezentul raport.
4.

Programul de desfăşurare a vizitei de documentare

- 05.07.2010
- ora 4,00 – plecarea din Slobozia;
- ora 6,15 – întâlnirea grupului în aeroportul internaţional „Henri Coandă” Otopeni;
- ora 8,15 – plecarea din Otopeni la Strasbourg;
-ora 9,45 – aterizare Strasbourg;
- ora 10,15 – 13,00 - transfer către hotelul l’Escale şi cazare;
- ora 14,00 – prânz;
- ora 15,00 – 18,00 – vizitarea centrului istoric al Strasbourg- ului;
- ora 19,00 – cina.
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06.07.2010
- ora 8,00 – mic dejun la hotel;
- ora 9,00 – plecare la Parlamentul European din Strasbourg;
- ora 9,30 – 10,30 – conferinţa de prezentare a Parlamentului European şi a instituţiilor
europene care funcţionează la Strasbourg;
- ora 10,30 – 13,00 - vizitarea Parlamentului European, asistarea de la tribuna oficială la
dezbateri şi la votarea unor documente;
- ora 14,00 – prânz la Parlamentul European;
- ora 15,00 – 18,00 – vizitarea unor obiective turistice din Strasbourg;
- ora 19,00 – cina;
- ora 20,00 -transfer către hotelul l’Escale.
07.07.2010
- ora 8,00 – mic dejun la hotel;
- ora 9,00 – plecare la Strasbourg;
- ora 9,30 – 10,30 – vizitarea Muzeului Ciocolatei;
- ora 10,30 – 13,30 - vizitarea Cartierului “Petite France” din Strasbourg;
- ora 14,00 – prânz;
- ora 15,00 – 16,30 – turul oraşului cu vaporul;
- ora 16,30 – 18,30 - vizitarea unor obiective turistice din Strasbourg;
- ora 19,00 – cina la hotelul l’Escale.
08.07.2010
- ora 8,30 – mic dejun la hotel;
- ora 9,30 – plecare la Strasbourg;
- ora 10,00 – 13,30 – vizitarea Parcului Orangerie;
- ora 14,00 – prânz;
- ora 15,00 – 16,30 – program liber de vizitare a unor obiective turistice din Strasbourg;
- ora 17,00 – deplasare la Aeroportul internaţional din Strasbourg;
- ora 21,15 – 23,15 – transportul cu avionul pe ruta Strasbourg – Otopeni;
- ora 23,45 – 1,45/09.07.2010 – transport Bucureşti – Slobozia.
4.

Modul de îndeplinire a obiectivelor vizitei de documentare de la Strasbourg – Franţa

Organizarea şi desfăşurarea vizitei de documentare de la Strasbourg – Franţa este o
activitate suplimentară, dar şi complementară, circumscrisă concursului de desene prevăzut în contractul de
finanţare nerambursabilă nr. 30/2009, pentru implementarea proiectului cu titlul „Document Strategic
cu Scenarii de Dezvoltare Socio – Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe
perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020, realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului
Ialomiţa ”, cod SMIS 2817.
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Aşa cum am arătat, obiectivele vizitei de documentare au fost:
a) cunoaşterea instituţiilor europene care îşi au sediul la Strasbourg , a modului de organizare şi
funcţionare a lor;
b) vizitarea unor obiective turistice reprezentative din Strasbourg şi cunoaşterea specificităţii

acestui important centru european, capitala legislativă a Uniunii Europene.
a) Vizitarea Parlamentului European de la Strasbourg a permis celor 17 membri ai
delegaţiei din judeţul Ialomiţa să aprofundeze informaţiile legate de modul de organizare şi funcţionare
a unor instituţii europene reprezentative.

Parlamentul European este organul cu un rol instituţional fundamental al Uniunii Europene,
care reprezintă interesele a aproape 500.000.000 de cetăţeni din cele 27 de state membre.
Parlamentul European este ales o dată la 5 ani. Ultimele alegeri europene au avut loc în iunie 2009,
în toate cele 27 state membre. Următoarele alegeri vor avea loc în 2014. Numărul de deputaţi nu
reflectă toate voturile primite; statele mai mici sunt reprezentate de un număr supraproporţional de
deputaţi, în timp ce cele mai mari, şi mai ales Germania, de un număr subproporţional. Ales în iunie
2009, actualul Parlament European este alcătuit din 736 de deputaţi, din care mai mult de o treime
sunt femei. Deputaţii europeni nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci după afinităţile lor
politice. Un grup politic trebuie să aibă cel puţin 25 de deputaţi, aleşi în cel puţin un sfert din ţările
membre. Există şi deputaţi neafiliaţi, care nu aparţin niciunuia dintre grupurile politice. Lista celor 7
grupuri politice din Parlamentul European cuprinde : Grupul Partidului Popular European (Creştin
Democrat) – EPP, cu 265 de deputaţi, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din
Parlamentul European (S&D), cu 184 de deputaţi, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa (ALDE), cu 84 de deputaţi, Grupul Verzilor/Alianaţa Liberă Europeană (Greens/EFA), cu
55 de deputaţi, Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (CRE), cu 54 de deputaţi, Grupul
Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică ( GUE/NGL), cu 35 de deputaţi şi
Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei (EFD), cu 32 de deputaţi. Sunt înregistraţi şi 27 de deputaţi
neafiliaţi. Grupurile politice îşi recrutează propriul personal, iar deputaţii au asistenţi parlamentari.
România are 33 de deputaţi europeni, care sunt distribuiţi pe grupuri politice astfel: 14
la EPP, 11 la S&D, 5 la ALDE şi 3 deputaţi neafiliaţi.
Parlamentul European are un preşedinte, ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate şi care
poate fi reînnoit. Preşedintele prezidează şedinţele plenare ale Parlamentului European, Biroului
Parlamentului ( cu cei 14 vicepreşedinţi) şi Conferinţei preşedinţilor grupurilor politice. În perioada
1958 – 2001 au fost 24 de preşedinţi ai Parlamentului European, actualul preşedinte fiind Jerzy
Buzek, om politic polonez, fost prim ministru al Poloniei între 1997 şi 2001.
Ca organe politice ale Parlamentului European funcţionează:
- Conferinţa preşedinţilor grupurilor politice, care hotărăşte asupra tuturor problemelor
de programare legislativă ( calendarul şi ordinea de zi a şedinţelor plenare, componenţa comisiilor, a
delegaţiilor şi repartizarea competenţelor între acestea, programare legislativă) şi joacă un rol

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Consiliul Judeţean Ialomiţa
Persoană contact: Ilie Cioacă – manager proiect
Tel: 0243/230200 int.221

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

important în relaţiile Parlamentului European cu celelalte instituţii comunitare, cu ţările terţe şi cu
organizaţiile extracomunitare;
- Biroul Parlamentului European, alcătuit din Preşedintele Parlamentului European, 14
vicepreşedinţi şi 5 chestori, cu statut de observatori, aleşi de deputaţii europeni pentru un mandat de
doi ani şi jumătate. Acesta are rolul de a supraveghea funcţionarea internă a Parlamentului
European, mai ales în ceea ce priveşte estimarea bugetului Parlamentului European, organizarea
administrativă şi financiară, activităţile secretariatului şi ale serviciilor subordonate acestuia;
- Chestorii au responsabilitatea rezolvării problemelor administrative şi financiare ale
deputaţilor şi se asigură că aceştia dispun de infrastructura necesară exercitării mandatului;
- Comisiile parlamentare sunt în număr de 20 şi acoperă aproape toate domeniile. O
comisie este alcătuită din 24 – 76 de deputaţi şi este condusă de un preşedinte, un birou şi un
secretariat. În comisiile parlamentare se pregătesc şedinţele plenare ale Parlamentului European;
- Delegaţiile sunt structuri organizatorice care dialoghează cu parlamentele ţărilor din
afara Uniunii Europene şi joacă un rol important în extinderea influenţei Europei la nivel mondial;
- Secretariatul General are misiunea de a coordona activitatea legislativă şi de a organiza
şedinţele plenare şi celelalte reuniuni. În cadrul Secretariatului General lucrează aproape 5.400 de
funcţionari, agenţi temporari şi contractuali şi există 10 direcţii generale, cabinetul Secretarului
General şi un serviciu juridic.
Aceste informaţii şi altele legate de organizarea şi funcţionarea Parlamentului
European ne-au fost furnizate de doamna deputat european Daciana SÂRBU şi consilierele
Georgiana Popescu şi Susana Dragomir, care, de altfel, au însoţit delegaţia pe tot parcursul
vizitei de documentare.
Este de menţionat că delegaţia din judeţul Ialomiţa a putut asista la ultima sesiune plenară a
Parlamentului European dinainte de vacanţa de vară, în care premierul spaniol, José Luis Zapatero, a
prezentat bilanţul celor şase luni de preşedinţie spaniolă a Uniunii Europene. Acesta a spus că
obiectivele cheie ale preşedinţiei spaniole au vizat o politică comună economică şi o uniune
economică mai puternică, precum şi consolidarea prezenţei Europei în lume. În timp ce grupurile
politice mai mari din PE şi-au exprimat în general satisfacţia cu privire la conducerea spaniolă din
ultimele şase luni, unele grupuri mai mici au criticat şi atacat activităţile preşedinţiei. De asemenea,
eurodeputaţii au aprobat reguli mai stricte referitoare la bonusurile bancherilor şi înfiinţarea unui
sistem european de reglementare a pieţelor financiare din Europa, au decis asupra Sistemului de
transfer interbancar SWIFT, drepturilor sporite pentru pasagerii din transportul maritime, interzicerii
comercializării alimentelor derivate din animale clonate, asupra normelor privind emisiile
industriale şi perspectiva aderării Islandei la Uniunea Europeană. Belgia a preluat preşedinţia UE şi
a prezentat eurodeputaţilor obiectivele pentru următoarele luni. În cadrul dezbaterilor din plen,
premierul belgian Yves Leterme a spus eurodeputaţilor că principalele priorităţi ale noii preşedinţii
sunt: redresarea şi creşterea economică, măsuri de combatere a şomajului, imigraţia, azilul,
combaterea schimbărilor climatice, sprijinirea industriei, cercetării şi inovării.
Sub îndrumarea ghizilor, a fost vizitat sediul central al Parlamentului European de la
Strasbourg, unde se ţin cele 12 şedinţe anuale în plen, a câte patru zile fiecare.
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Ca şi construcţie, Parlamentul European este o structură arhitecturală unică, alcatuită din trei
corpuri de clădire: Louise Weiss, Winston Churchill, Salvador de Madariaga. Încă de la terminarea
sa, pe 14 decembrie 1999, sediul Parlamentului European din Strasbourg a ridicat diverse întrebari
cu privire la structura sa. Principala cladire, denumita “Louise Weiss” – care a fost vizitată de
delegaţia din Ialomiţa - este una modernă, cu aspect futurist, mulţi asemuind-o cu celebrul “Turn
Babel” din tabloul lui Pieter Brueghel cel Bătrân, pictat în anul 1563 şi atribuindu-i o simbolistică
malefică.
Este de evidenţiat coerenţa strategiei de comunicare menită să promoveze şi să asigure
cunoaşterea Parlamentului European de către câţi mai mulţi cetăţeni ai Europei şi nu numai, dovada
fiind numărul mare de vizitatori înregistraţi zilnic.
Pe lângă Parlamentul European, în Strasbourg îşi au sediul Consiliul Europei, Comisia şi
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Comisia Centrala a Navigatiei pe Rin, Fundaţia
Europeană pentru Ştiinţă,Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului şi altele.
b) Vizitarea unor obiective turistice reprezentative din Strasbourg şi cunoaşterea

specificităţii acestui important centru european au fost alte obiective urmărite în vizita de
documentare.
Din datele furnizate de ghizi şi din materialele promoţionale se poate construi o imagine
asupra oraşului european Strasbourg.
Situat la graniţa dintre Franţa şi Germania, pe malul stâng al Rinului, la confluenţa a două
mari culturi, cea franceză şi cea germană, Strasbourg – „ oraşul de la răscruce”, este capitala
Alsaciei şi are o istorie fascinantă şi, în acelaşi timp, destul de zbuciumată, legată de faptul că a
aparţinut când uneia, când alteia dintre cele două ţări. De-a lungul secolelor a fost locuit de gali, de
franci, a făcut parte din Sfântul Imperiu Roman, a fost ocupat de Germania şi a revenit Franţei abia
în perioada postbelică. În antichitate a fost cunoscut sub numele de Argentoratum, iar de numele
oraşului se leagă prima scriere în limba franceza - “Jurămintele de la Strasbourg”.
Oraşul este situat între braţele rîului Ill, un afluent al Rinului, formând o mare insulă eliptică
de 83 de hectare, unde se găseşte orasul istoric, care poartă amprentele vieţii civile şi religioase de
peste 2000 de ani. Strasbourg este al 7-lea oraş din Franţa, din punct de vedere al populaţiei
(360.000 de locuitori) şi unul dintre cele 3 oraşe din această ţară aflate sub Patrimoniul Cultural
UNESCO.
Să menţionăm că în anul 1792, Rouget de Lisle a compus la Strasbourg, “Cântecul de război
al armatei de pe Rin”, cunoscut apoi sub numele “La Marseillaise”, azi fiind imnul Franţei.
Dintre obiectivele turistice vizitate de delegaţia judeţului Ialomiţa enumerăm:
- Catedrala Notre Dame de Strasbourg este cunoscută ca fiind una dintre cele mai
frumoase catedrale gotice din Europa. Catedrala este amplasată pe locul unui fost templu roman, iar
construcţia a fost începută de către episcopul Sfântul Arbogast din dioceza Strasbourg-ului la
sfârşitul secolului al VII – lea, fiind adăugate timp de 500 de ani şi alte construcţii care au reflectat
diferite stiluri arhitectonice, din care cel gotic este predominant.
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Construcţia a fost gata în anul 1284, iar impresionanta turlă a fost ridicata abia în anul 1439.
In secolele XII - XIV au fost instalate vitraliile ce pot fi admirate şi astazi. Cu cei 142 de metri
înălţime ai turnului, Catedrala din Strasbourg are cea mai înaltă clopotniţă din întreaga Franţă şi a fost
chiar cea mai înaltă cladire din lume pentru o perioadă foarte lungă de timp, din anul 1647 până în
anul 1874, când a fost detronată de biserica Sf. Nicolae din Hamburg, Germania. Ceasul
astronomic din interiorul Catedralei Notre Dame este una din atracţiile sale turistice. A fost
construit în anul 1547 de meşteri ceasornicari elveţieni şi uimeşte şi astazi prin mecanismul său
complex, de calculare a eclipselor solare, a momentelor zilnice de răsărit şi de apus ale soarelui
pentru o perioadă, practic, "infinită". Figurinele metalice reprezentandu-i pe cei 12 apostoli trecând,
pe rând, prin faţa lui Iisus oferă un adevărat spectacol când ceasul bate miezul zilei ( ora 12:30, ora
Strasbourgului);
- Cartierul Petite France este situat la mică distanţă de centrul oraşului, unde râul Ill se
desparte în cinci cursuri distincte şi constituie partea veche din Strasbourg, cu locuinţe elegante,
parcuri, grădini, muzee şi case memoriale, păstrând atmosfera specific alsaciană. Această zonă
întruchipează cel mai bine îmbinarea celor două culturi, franceza şi germana.
- Palatul Rohan este un alt obiectiv turistic important, construit între anii 1732 – 1742, ca
reşedinţă a cardinalului Armand de Rohan-Soubise, în interior găsindu-se trei muzee : Muzeul
Arheologic, Muzeul de Arte Decorative şi Muzeul de Artă. De lângă Palatul Rohan, prin intermediul
vaporaşului, se oferă posibilitatea de a vizita Strasbourgul de pe apă, într-un circuit de aproximativ
45 de minute, înconjurând centrul şi ajungând până în zona instituţiilor europene;
- Muzeul ciocolatei reprezintă o altă atracţie turistică, unde poţi vedea evoluţia preparării
ciocolatei, etapele de dezvoltare a acestei industrii şi poţi asista la demonstraţii practice;
- Parcul Orangerie este alt loc special, cu multiple amenajări, care oferă turiştilor
posibilitatea petrecerii unor momente foarte placute şi unde întâneşti la tot pasul simbolul Alsaciei,
berzele. Există aici o mini-grădină zoologică, lacul cu gheizere, clădiri cu o arhitectură deosebită,
cascada şi alte amenajări peisagistice încântătoare.
Din vizitarea acestor obiective turistice, istorice şi culturale s-au reţinut bunele practici de
punere în valoare a patrimoniului cultural, natural şi istoric local şi zonal, modul deosebit în care se
realizează promovarea şi valorificare turistică a zonei, cu încadrarea în specificitatea, tipologia şi

caracteristicile acesteia.
5.
Nr.

Decontul vizitei de documentare se prezintă astfel:
Denumire cheltuială

Acordate

Decontate

Diferenţe

crt.
1.

Cheltuieli diurnă ( 5 pers. x 70 euro) - euro

350

350

-

2.

Cheltuieli neprevăzute ( 5 pers.x 70 euro) -

350

-

-350

700

350

-350

euro

Total - lei
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Administrative"

Raportarea nivelului acestor cheltuieli la prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995
privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, arată că decontul
misiunii temporare în străinătate se încadrează în aceste prevederi. Suma de 1.520 lei de la cheltuieli
neprevăzute nu a fost utilizată şi a fost restituită de fiecare beneficiar al ei.
6.

Alte precizări
-

Aducem mulţumiri doamnei europarlamentar DACIANA SÂRBU şi consilierelor acesteia,

Georgiana Popescu şi Susana Dragomir, pentru modul deosebit de implicare în organizarea şi
desfăşurarea vizitei de documentare la Strasbourg, pentru atenţia şi solicitudinea arătate.
- Nu s-a înregistrat niciun eveniment de semnalat pe tot parcursul vizitei de documentare,
atât premianţii concursului de desene, cât şi membrii echipei de implementare a proiectului înscriinduse în programul şi rigorile vizitei.
Aplicarea regulilor de protocol pentru desfăşurarea unor vizite de documentare în străinătate, a
însemnat şi oferirea de materiale promoţionale , constând în 15 de seturi de materiale promoţionale despre
judeţul Ialomiţa ( albumul “Ialomiţa - 12 obiective istorice, culturale şi turistice”, broşura “Ialomiţa –
prezentare generală”, filmul “Ialomiţa – timpuri şi anotimpuri”, pliantul proiectului, însoţite de obiecte de
artizanat românesc. În acelaşi timp, au fost primite materiale promoţionale specifice gazdelor (broşuri,
pliante, hărţi, etc.), un set din aceste materiale aflându-se la Punctul de informare şi documentare al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru consultare.

- Cioacă Ilie, manager proiect;
- Vâlcan Cezar Gheorghe, asistent manager;
- Marin Roxana Hermina, asistent 2 manager;
- Neagu Adriana, manager financiar;
- Panţuru Veronica, asistent manager comunicare – informare
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