NEWSLETTER NEWADA
Informaţii generale în programul SEE
În conformitate cu informaţiile disponibile, cea de-a doua fază a celei de-a doua runde de
propuneri pentru programul SEE este acum elaborată. Din păcate, cea de-a treia rundă de
propuneri nu vor fi relevante pentru ca proiectul NEWADA să se ocupe de activităţi ce vor urma
datorită faptului că aceasta va fi o decizie strategică. Acest lucru înseamnă că programul SEE se
adresează unor subiecte speciale şi doar proiectele care se adresează acestor subiecte pot solicita
finanţarea. Subiectul ales pentru prioritatea 3 este „inter-modalităţi ecologice”. La ultima
întâlnire BoD s-a decis aşteptarea celei de a 4 a întâlniri care va fi lansată la sfârşitul anului
2011. Evenimentul anual SEE este programat în perioada 21 -22 septembrie şi va avea loc la
Salonic, în Grecia.
Informaţiile necesare privind desfăşurarea conferinţei le puteţi găsi şi pe site-ul
http://www.seeconference2010.net.
Raportarea problemelor
JTS a depus liderilor de proiect câteva observaţii privind progresul raportului secund. Eforturile
întreprinse de către echipa de proiect pentru a raporta cheltuielile cât mai precis au dat rezultate.
Cu toate acestea prezentarea costurilor de călătorie trebuie recalculată, din acest motiv JTS a
cerut celor doi parteneri ai săi să furnizeze mai multe informaţii suplimentare cu privire la
costurile aferente deplasărilor. Vă rugăm să verificaţi ghidul SEE şi în plus înţelegerea comună
ce a fost realizată la întâlnirea Status din Belgrad „Completarea ghidului privind cheltuielile de
deplasare si cazare”. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că partenerii de proiect nu
au voie să încaseze taxe între ei pentru anumite servicii. Prin urmare, taxele de participare pentru
Conferinţa DISC nu vor fi eligibile.
Realizări şi paşii următori
WP 1
Până pe 6 August 2010, liderii de proiect au fost rugaţi să depună versiunea AfR revizuită
(Aplicaţiile pentru rambursare) către JTS. Datorită perioadei sărbătorilor s-a remarcat o întârziere
de trei sau patru zile. Din păcate eforturile depuse de către partenerul nostru bulgar EAEMDR de
a depune costurile pentru perioada a doua de raportare, nu au fost necesare încă o dată. În
Bulgaria nu s-a găsit nici o soluţie favorabilă pentru ajustarea corectă a FLC. Aşadar, a trebuit să
excludem încă o dată costurile EAEMDR. O întâlnire de stadiu a fost organizată în data de 24
iunie 2010, la Belgrad unde s-a discutat stadiul implementării proiectului. Următoarea zi liderii
pachetelor de lucru au avut o întrunire unde au dezbătut problemele comune fiecărui pachet de
lucru. Apoi PLOVPUT a organizat o întâlnire cu partenerii.

WP2
Partenerii au fost rugaţi să pregătească o listă cu părţile interesate, care vor primi ştirile externe
în legătură cu stadiul proiectului, care sunt obligatorii să fie distribuite de două ori pe an. RSOE
a pregătit primul newsletter extern pe care îl va distribui tuturor partenerilor săi. În final,
newsletter-ul a fost trimis la aproximativ 300 de contacte.
Următoarea Conferinţa DISC (DISC’10) va avea loc în perioada 3 – 4 noiembrie 2010 la Ruse.
Partenerul nostru bulgar EAEMDR se va ocupa cu organizarea conferinţei, cu ajutorul Via
Donau. Detaliile legate de conferinţă au fost deja trimise iar cu privire la deplasare şi cazare
detaliile vor fi furnizate în august. Anul acesta de asemenea a fost planificată un website pentru
conferinţă.
Statisticile website-ului NEWADA www.newada.eu au fost evaluate de către RSOE şi s-a
constatat că suma atinsă depăşeşte suma indicată în formularul de cerere.
Via Donau a publicat un articol în revista „Waterways” cu privire la proiect, care este distribuită
în Austria, către părţi interesate din domeniu. Mai mult, o echipă de filmare a vizitat Via Donau
şi RSOE pentru a compila un clip scurt cu privire la proiectul nostru. Clipul va putea fi accesat la
finele lunii septembrie.
WP3
O întâlnire trilaterală între SVP, PLOVPUT şi Via Donau a avut loc în Belgrad în data de 3
august 2010 pentru a se discuta următorii paşi cu privire la activitatea 3.2, în special elaborarea
comună a standardelor de control dar mai ales a planului strategic naţional. Liderii subpachetelor de lucru cu suportul partenerilor la proiect, au finalizat toate sarcinile activităţii 3.1. şi
mai mult decât atât, această activitate se va încheia la finele lunii august 2010.
WP4
Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în calitate de responsabil al organizării acestui pachet de
lucru, a fost ocupat cu adunarea datelor rezultatelor rapoartelor de stadiu. Mai mult, conceptul
pentru „inter-relaţionarea optimă dintre lucrările de întreţinere şi proiectul de inginerie a
fluviului” poate fi elaborat acum deoarece partenerii şi-au expus punctele de vedere. Planul este
ca activitatea 4.1 şi 4.2 să se încheie până la sfârşitul lunii august dar este posibil să mai fie
nevoie de câteva zile peste această dată.
WP5
Raportul status quo-ului privind datele FIS au fost finalizate şi mai mult, RSOE a trasat
specificaţiile minime cu privire la datele FIS următoare. Acest document va fi baza pentru
evoluţiile din cadrul Act.5.4 (Portalul FIS). Prin prisma faptului că aceasta a fost ultima
problemă dezbatută pentru Act. 5.1, activitatea a fost inchisă încă din mai 2010.
In ceea ce priveşte Act. 5.2., partenerii au fost rugaţi să dezbată problema „ariei de
responsabilitate” cu ţările vecine. Alţi parteneri au participat la training-ul ENC şi şi-au
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actualizat uneltele sofware. Pentru lansarea întâlnirii, concluziile au fost că toate ţările Dunărene
să efectueze ENC-ul în concordanţă cu Standardele Interne ECDIS 2.1.
Pentru Act.5.3., specificaţiile (portalul web GIS, întreţinerea portalului, catalogul obiectivelor)
au fost proiectate de persoanele responsabile. Mai mult de atât, partenerii au fost nevoiţi să îşi
procure uneltele software necesare. Doamna Nikoletta Sajgo de la RSOE şi-a asumat
responsabilitatea de „secretară” în aceasta problemă. Aceasta este responsabilă să urmărească şi
să informeze la timp partenerii despre apropierea termenelor limită în diferite probleme. Trebuie
avut în vedere că ea nu va dezbate informaţii tehnice, decât va reaminti partnerilor anumite
probleme care au un termen limită de dezbatere şi rezolvare. Aceste dezbateri se vor realiza în
timpul intâlnirilor Act.5.3.
Pe data de 1 iunie 2010 va avea loc la Bratislava întâlnirea Act.5.5 (WLAN). Dezbateriile cu
privire la desfăşurarea instalării şi proceduriile de testare au fost discutate. La acest eveniment
vor participa şi partenerii proiectului IRIS EU II deoarece RSOE se coordonează între proiectul
NEWADA si proiectul IRIS EU II.
WP 6
A treia intâlnire BoD a avut loc pe data de 22 iunie 2010. Principala temă de dezbatere a fost
prezentarea obiectivelor viitoare comune a administraţiilor canalelor navigabile, care au fost
proiectate pe baza rapoartelor status quo-ului. Această întelegere comună va trebui finalizată
pană la finele anului 2010 iar după această realizare se vor pune bazele unui plan naţional de
strategie pentru optimizarea administraţiilor canalelor navigabile care vor fi pregătite în anul
2011. Prin urmare, la intalnirea BoD de anul acesta s-au discutat şi rapoartele activitaţilor în
cauză.
Prima intâlnire a managerilor PR, numită şi PR Manager Workshop, a avut loc la Viena pe data
de 14 iunie 2010. Membrii grupului de lucru pe domeniul PR au discutat o serie de probleme
privind cunoştinţele din acest domeniu şi aşteptările viitoare. Mai mult, un reprezentant al
proiectului PLATINA a informat despre opiniile publicului cu privire la navigaţia pe caile
interioare de navigaţie. Urmatoarea intâlnire a acestui grup va fi planificată pentru toamna anului
curent.
Primul program de schimb de experienţă între experţi a avut loc la Budapesta, în data de
02.06.2010. VITUKI a invitat experţi din cadrul ACN-ului, Via Donau si SVP pentru a prezenta
şi discuta activitaţile hidrologice.
Următoarele întâlniri programate:
Întâlnirea Act.5.2 (ENC) – 7 septembrie 2010 la Regensburg
Întâlnirea Act.5.3 (D4D) – 8 septembrie 2010 la Regensburg
Întâlnirea Act.3.2 – 16 septembrie 2010 la Bratislava
Evenimentul Anual SEE – 21-22 septembrie 2010 la Thessaloniki
Întâlnirea WPL – 30 septembrie 2010 la Viena
Status Meeting – 05 octombrie 2010 la Bratislava
Conferinţa DISC’10 – 03-04 noiembrie 2010 la Ruse
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Întâlnirea WPL – 17 noiembrie 2010 la Constanţa
Întâlnirea Act.5.5 (WLAN) – data şi locaţia nu au fost încă definitivate
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