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Nu ne propunem doar să creștem numărul de turiști, problema
care se pune este să menținem procentul de anul trecut, dar
să creștem calitatea serviciilor și a vizitării destinației. Tocmai
de aceea, împreună cu cei doi parteneri de proiect, respectiv
UAT Drobeta Turnu Severin și Organizația Turistică a
Municipiului Kladovo am decis să implementăm proiectul Lights
ON!. Acesta va defini calitatea produsului turistic din zona
transfrontalieră a celor două județe -Mehedinți și Borski,
începând cu zona de cazare și terminând cu zona de transport
și cea de ghidaj turistic, intercalate cu gastronomia și cu
produsele tradiționale. Toate aceste elemente vor defini
calitatea destinației în ansamblul ei”, afirmă președintele
Asociației Mod of Life, Galbenu Răzvan.
Vom construi și consolida produsul turistic și vom ieși cu el pe
piața națională și internațională, pentru a aduce plusvaloare
atât în zona comunităților locale, cât și în dezvoltarea și
promovarea turismului la nivel general. Activitățile ce se vor
desfășura în acest proiect vor implica într-o foarte mare
măsură membrii celor două comunități din Drobeta Turnu
Severin și Kladovo, dar și factorii de decizie din zona
transfrontalieră Mehedinți și Borski.
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Conferința “Start în implementarea proiectelor
cu finanțare europeană prin Programul
Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia la Drobeta Turnu-Severin”
În data de 16 iulie 2019, la Drobeta Turnu Severin, în Sala Virgil
Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu), cu începere de la ora
11:00, a avut loc evenimentul “Start în implementarea proiectelor cu
finanțare europeană prin Programul Interreg-IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Serbia la Drobeta Turnu-Severin”.
Cu această ocazie, primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin, domnul
Marius Screciu a vorbit despre importanța proiectelor transfrontaliere
pentru municipiul Drobeta Turnu Severin. Evenimentul a continuat cu
alocuțiunea domnului Sasa Nikolici, care a prezentat importanta
proiectelor transfrontaliere pentru localitatea Kladovo.
Doamna Anca Lolescu, Director executiv BRCT Timișoara a prezentat pe scurt programul România – Serbia. În
încheierea evenimentului, domnul Galbenu Razvan, președintele Asociației Mod of Life a vorbit în primul rând,
despre importanța proiectului “Lights ON!” pentru dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră și nu în
ultimul rând pentru dezvoltarea municipiului Drobeta Turnu Severin, prin creșterea numărului de turiști în
zonă, prin apariția unor noi locuri de muncă și prin dezvoltarea economiei locale. Invitat din partea partnerului
sârb a fost domnul Petar Jovanovic, coordonatorul local de activități. Discursul său a fost centrat pe nevoia
permanentă de colaborare între cele doua popoare, sârb și român, insistând pe idea că Dunărea ne unește, nu
ne desparte și poate fi transformată într-o frumoasă oportunitate de dezvoltare locală.
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Finalizare procedura de handover
În data de 02.08.2019, la sediul BRCT Timișoara a avut loc
întalnirea dintre membrii Asociației Mod of Life din Drobeta Turnu
Severin și echipa BRCT Timișoara compusă din Daniel Stanoevici, Vlad
Flueraș și Cătălin Radu. S-au realizat următoarele activități:
- Împreună cu domnii Daniel Stanoevici și Catalin Radu s-a
finalizat procedura de hand over aferentă proiectului Lights ON! –
RORS 248;
- Împreună cu reprezentanții departamentului First Level Control
(FLC) și responsabilul de proiect din partea BRCT Timișoara s-a
discutat despre structura bugetului proiectului, despre felul în care
vor fi realizate procedurile de atribuire a contractelor, procedurile de
derulare a activităților săpatămânale și lunare, inființarea Joint
Steering Committe precum și despre prevederile contractului de
finanțare, despre addendumul necesar pentru a realiza o serie de
modificări necesare pentru derularea în condiții optime a activităților
proiectului.

Conferința de lansare a proiectului
Miercuri, 14 august 2019, a avut loc conferința de deschidere a
proiectului „Lights ON!” (cod proiect RORS 248) la Hotelul Continental
din Drobeta Turnu Severin-România, în prezența a 25 de participanți
și reprezentanți ai mass-media.
La conferință au participat toți partenerii proiectului: Asociația Mod
of Life (Partener Lider), Primaria Muncipiului Drobeta Turnu Severin
(Partener 2) și Organizația Turistică a Municipiului Kladovo (Partener
3), ai căror reprezentanți s-au adresat invitaților și reprezentantilor
mass-media prezenti. Mai mult, primarul orașului Drobeta Turnu
Severin, care a fost prezent la eveniment, și-a exprimat sprijinul
pentru proiectul „Lights ON!”, subliniind importanța relațiilor
transfrontaliere dintre România și Serbia.
Participanții au avut ocazia să se familiarizeze mai mult cu obiectivele
și activitățile planificate ale proiectului. Proiectul a apărut din
necesitatea dezvoltării turismului pe zona transfrontalieră între două
municipalități: Drobeta Turnu Severin și Kladovo.

Managerul de proiect intervenție la
Conferința de lansare

Conferința de lansare

“Ne propunem să
valorizăm potențialul
natural și istoric al zonei
transfrontaliere
Drobeta Turnu Severin Kladovo.”
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Cultura română și sârba au fost într-o
interacțiune constantă încă din perioada
preistorică. Există situri istorice pline de
importanță de ambele părți ale Dunării, situri de
referință în istoria regiunii și nu numai. În prezent,
multe dintre aceste site-uri sunt nedezvoltate și
necunoscute ca obiective turistice. Drobeta Turnu
Severin și Kladovo pot reprezenta un leagăn de
turism cu tradiții din belșug. Prin evidențierea
atracțiilor turistice deja existente în zonă (Cetatea
Medievală din Drobeta Turnu Severin, Piciorul
Podului lui Apolodor din Damasc, etc) printr-un
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show de lumini și sunet, prin videoclipuri
promoționale și holograme, sunt depuse eforturi
consistente pentru a utiliza acest potențial în cele
mai turistice zone din regiune și a crește în mod
direct numărul de turiști în zona transfrontalieră.
Proiectul „Lights ON!” va transforma siturile
istorice în atracții turistice, prin îmbunătățirea
experienței vizitatorului, servicii turistice, unelte
de marketing, produse noi și creative, ce vor fi
create în parteneriat cu antreprenori locali
folosind servicii și concepte de design inovative

Vizită de pregătire a proiectului
În perioada 14.08.2019 -16.08.2019, în Drobeta Turnu
Severin au avut loc o serie de activități din cadrul A. M. 1
aferente proiectului Lights ON!, respectiv vizita de
pregătire. La acest eveniment au participat Galbenu
Răzvan și Bălășoiu Radu, membrii echipei de proiect ai
Partenerului Lider (Asociația Mod of Life), Iuliana Robete
si Vătuiu Mihaela din partea Primăriei Drobeta Turnu
Severin (Partenerul 2), precum și Petar Jovanovici și David
Djurdjevic din partea Organizației Turistice a Municipiului
Kladovo (Partenerul 3). Au fost abordate o serie de
probleme de organizare și structurare a activităților
proiectului:
- Prezentarea scopului, obiectivului general și a
obiectivelor specifice ale proiectului, precum și o scurtă
prezentare a activității fiecărui partener implicat în
proiect;
- Aspecte financiare: bugetul total al proiectului,
sumele alocate fiecărui partener, completarea rapoartelor
financiare intermediare, completarea time sheet-urilor și
a pontajelor pentru fiecare membru din echipa de proiect
ca documente necesare decontării sumelor prevazute ca
salarii în bugetul proiectului, despre legislația din România
și din Serbia privind felul în care se vor derula achizițiile
în cadrul proiectului;
- Stabilirea subiectului difuzărilor mass-media, felul
în care să arate comunicatele de presă, anunțurile, news
paperul proiectului, informațiile din pliante;

Vizită de pregătire a proiectului Lights ON!

- Stabilirea
principalelor
direcții
de
implementare și structurare a planului de acțiune
al proiectului;
- Structurarea project action plan si a
quality implementation plan;
- Dezvoltare web site proiect: aspect
general; logo-ul; meniul cu butoane către
principalele pagini din site; date de contact;
galerie cu poze reprezentative și atractive ;
pagina cu detalii despre activitățile din proiect,
misiune, viziune etc; pagina de prezentare a
principalelor produse realizate cu ocazia derulării
proiectului; pagina "Contact" - modalitati de
contact puse la dispoziție vizitatorilor site-ului
(adresa sediu, adrese email, numere de telefon,
formular de contact); harta cu obiectivele
turistice din cele două localități din proiect,
buton de cautare in site;
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- Stabilirea modalităților de comunicare între parteneri și modalităților de lucru pentru întocmirea
raportului de progres și de evaluare (întâlniri față în față sau, daca nu este posibil, conferințe video folosind
aplicația informatică skype)
- Vizibilitatea proiectului – actualizarea periodică a informațiilor pe pagina proiectului www.lights-ondanube.eu, informarea periodica a mass-mediei despre stadiul proiectului, structura materialelor promoționale
ale proiectului;
- Metode de evaluare a activităților – constituirea unei comisii de monitorizare ce se va reuni, după caz,
în special în scopul soluționării problemelor care apar în timpul implementării activităților proiectului.
Realizarea unor rapoarte de monitorizare periodică, realizarea raportului final al proiectului.
Vizită de pregătire a proiectului Lights ON!

Înființare Joint Steering Comittee
În data de 14.09.2019 a avut loc întâlnirea partenerilor
de proiect având drept principal obiectiv înființarea Joint
Steering Comittee, conform contractului de finanțare
semnat la începutul lunii iulie. Cei trei parteneri au fost
reprezentați de Galbenu Răzvan și Bălășoiu Radu, membri
echipei de proiect ai Partenerului Lider (Asociația Mod of
Life), Iuliana Robete, Doris Dunarințu și Roxana Serdin din
partea Primăriei Drobeta Turnu Severin (Partenerul 2),
respectiv Petar Jovanovici și David Djurjevic din partea
Organizației Turistice Kladovo (Partenerul 3). Au fost
prezentate prevederile contractului de finanțare
referitoare la înființarea JSC, componența sa și
prevederile de funcționare.

s-a discutat despre urgența trimiterii spre
aprobarea forului de decizie a unei notificări,
precum și a unui addendum la contractul de
finanțare.

În urma discuțiilor purtate s-a stabilit ca această
comisie să fie formată din următoarele persoane:
- Galbenu Răzvan Viorel – reprezentant Mod of Life
(Partener lider)
- Serdin Roxana – reprezentant Primăria Drobeta
Turnu Severin (Partener 2)
- Petar Jovanovici – reprezentant Organizația
Turistică a Municipiului Kladovo (Partener 3).
Importanța acestui comitet de conducere a proiectului
este esențială în aprobarea oricăror modificări la aplicația
originală sau contractul de finanțare. Având în vedere
existența a două probleme neprevăzute referitoare la
echipa de proiect și anumite prevederi bugetare greșite în
aplicația originală precum și necesitatea remedierii lor,

Întâlnire pentru înființarea Joint Steering Comittee
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Finalizare notificare și addendum la contractul de finanțare
În urma discuțiilor din data de 19.09.2019,
purtate cu domnul Vlad Flueraș, reprezentant al
BRCT Timișoara si ofițer responsabil pentru proiectul
„Lights ON!” membrii echipei de implementare a
Asociației Mod of Life au finalizat modificarea echipei
de proiect în ceea ce priveste persoana ce ocupa
funcția de responsabil financiar.
Conform Deciziei nr.1/06.02.2019 și a Deciziei
Consiliului de Administrație nr.1/06.02.2019,
documente solicitate în faza de precontractare, a
fost numit un responsabil financiar general al
proiectului. Începând cu data de 01.04.2019, acesta
a părăsit funcția actuală și a devenit funcționar
public, fapt care ii interzice să aibă un alt contract
de angajare. Așa că, în această situație, respectivul
a solicitat să părăsească echipa de management de
proiect (chiar dacă a fost responsabilul financiar

pentru ultimele 4 proiecte ale Asociației Mod of Life)
fiind înlocuit cu d-na. Vasilica Matei din cauza
prevederilor legale referitoare la funcționarii
publici.
Tot cu aceasta ocazie s-a finalizat și
addendumul solicitat de catre partenerul lider, ce
cuprinde anumite modificari necesare pentru
desfășurarea în bune condiții a activităților
proiectului. În ceea ce privește addendumul atat
partenerul 2, Primăria Municipiului Drobeta Turnu
Severin, cât si partenerul 3 din cadrul proiectului,
respective Organizația Turistică a Municipiului
Kladovo nu au solicitat nici un fel de modificare,
totul rezumandu-se la solicitarile partenerului lider,
respectiv Asociația Mod of Life.

Procesul de contractare și
derulare a achizițiilor
Planul de activități și bugetul proiectului prevăd
o serie de achiziții realizate de către fiecare
partener. Aceste achizitii sunt prevăzute în planul de
contractare al proiectului, aprobat de către ofițerul
responsabil de proiect desemnat de către BRCT
Timișoara, în calitate de organism intermediar.
Având în vedere și livrabilele specifice fiecărei
activități, precum și plasarea lor în timp în cadrul
proiectului, până la acest moment, respective
30.09.2019, doar Asociatia Mod of Life a realizat o
serie de achiziții de bunuri și servicii, finalizate cu
contracte în cadrul proiectului. Achizițiile au fost
grupate pe două categorii, respectiv achiziții directe
și achiziții supuse procedurii de single tender.

Deschidere oferte primite in cadrul procedurilor de
achiziții publice
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Legislatia sub

care se derulează achizițiile
proiectului este legislația PRAG, conform condițiilor
Ghidului Solicitantului pentru programul InterregIPA CBC de Cooperare Transfrontalieră RomâniaSerbia. Contractele finalizate sunt contractele
legate de achiziții directe, conform planului de
contractare, cum ar fi:
- Achiziție servicii de consultanță în domeniul
achizițiilor;
- Achiziție servicii proiectare site-uri web;
- Achiziție servicii consultanța în publicitate;
- Achiziție servicii de birotica;
Contractele supuse procedurii de single tender,
finalizate pana la aceasta data, sunt:
- Servicii organizare evenimente;
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- Servicii furnizare imprimate, produse conexe
si publicitate media;
- Servicii furnizare echipamente IT și software;
- Servicii de sondaj de opinie;
În urma analizei dosarelor propuse nu au existat
contestații, ofertele depuse s-au încadrat în timp, nu
au fost cazuri în care ofertele primite să nu
îndeplinească solicitările din caietul de sarcini sau să
fie excluse de la procesul de evaluare.
Planurile de contractare ale partenerilor au fost
și ele aprobate de catre JSC, urmând să deruleze,
conform calendarului activităților, procedurile de
contractare. Referitor la Asociația Mod of Life, au
rămas două proceduri neefectuate (una dintre ele,
respectiv servicii moderare seminar fiind în curs de
contractare), în vreme ce una este subiectul
addendumului trimis spre aprobare.

Realizare Project Action Plan și Quality Implementation Plan

Unul din livrabilele extrem de importante
prevăzute în pachetul de management (WP
Management) îl reprezintă realizarea planului de
acțiune al proiectului (project action plan), precum
si a planului de asigurare a calității (quality
implementation plan). Aceste doua planuri sunt
esențiale în derularea sistematică și corectă a
activităților, dar și pentru realizarea unei
monitorizări adecvate a stadiilor diferite de
implementare pentru fiecare partener în parte,
conform graficului de activități și bugetului.
Înca de la începutul proiectului am purtat o serie
de discuții legate de planul de acțiune al proiectului.
Am lucrat împreuna cu partenerii de proiect pentru
finalizarea planului, atat în întâlniri periodice cât și
prin folosirea aplicației informatice Skype, creând o
serie de câmpuri legate de activitățile principale ale
proiectului.

În cadrul fiecărei activități am creat
subactivitati în care am trecut perioadele de
începere și de finalizare, când trebuie finalizate și
raportate livrabilele, bugetul fiecarei acțiuni în
parte, au fost create instrumente pentru
monitorizare și evaluare a diferitelor etape ale
proiectului, procedure operaționale, etc.
Planurile au fost finalizate, făcând astfel
posibilă o derulare corectă și conformă a
activităților precum și monitorizarea în mod
corespunzător a derulării fazelor proiectului.
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Vizibilitatea proiectului
Vizibilitatea proiectului este o parte importantă
a activităților, prevazută în contractul de finanțare
semnat între cele două părti, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în
calitate de Autoritate de Management și Asociația
Mod of Life, în calitate de Partener Lider. Până în
acest moment au fost realizate următoarele
materiale, cu respectarea prevederilor din Manualul
de Identitate Vizuală:
1. Mape personalizate;
2. Agende personalizate;
3. Pixuri personalizate;
4. Broșura proiectului;

A fost realizată pagina web a proiectului, livrabil
esențial în WP Comunicare și legătura directa cu
publicul atât pe viitor, cât și în prezent. Puteți găsi
toate informațiile legate de proiect, precum și
rezultatele așteptate, însoțite de detalii, fotografii,
știri, etc, la adresa www.lights-on-danube.eu.
Pagina de web conține și o legătură directă,
aflată doar la un click distanță, cu pagina de
facebook a proiectului. Conectarea la rețeaua de
socializare este esențială în actualul context social
și informațional, astfel încât vă invităm să ne fiți
alături, virtual și nu numai, pentru a urmări, pas cu
pas, desfășurarea etapelor proiectului, faza de
implementare și post implementare.

5. Flyere;
6. Postere;
7. Bannere exterioare;

8. Roll up-uri;
9. Memory stick-uri USB;
10. Agende cu spirală;
11. Stickere auto-adezive;
12. Tricouri personalizate;
13. Publicitate in media locala (un anunt media);

Pagina web a proiectului Lights ON!

Posterul proiectului Lights ON!

Lights ON!
Newsletter

Pagina 9

Project:
Project No.:
Deliverable No.:

Lights ON!
RORS 248

Document Version:
Document Preparation Date:
Responsibility:

RV1
2019.10.11
Lead Partner Mod of Life

N
DEM
DEC
OTHER
ETHICS
ORDP

D.C.2.5

Type of Deliverable
Document, Report, Drawings, Newsletter
Demonstrator, pilot, prototype
Websites, patent fillings, videos, etc.

X

Ethics requirements
Open Research Data Pilot

Dissemination Level
PU Public
CO Confidential, only for Members of the Consortium,
including the EU Commission Services

X

Lights ON!
Newsletter

Pagina 10

Cooperare dincolo de frontiere.
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele
partenere în program.
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