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InfoInfo
 Evenimente Evenimente

În data de 4 septembrie 2009 s-au semnat primele două con-
tracte de fi nanţare din Axa prioritară 3, Domeniul major 
de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuni-
versitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă”, a Programului Operaţional Regio-
nal. Benefi ciarii celor două contracte de fi nanţare sunt uni-
tă ţile administrativ-teritoriale Târgovişte şi Titu, judeţul 
Dâmboviţa.
Proiectul pentru care Oraşul Titu va primi fonduri 
nerambursabile vizează Modernizarea celor două  cămine şi a 
sălii de festivităţi, precum şi amenajarea bazei sportive din 
cadrul Liceului Teoretic „Iancu C. Vissarion”. Bugetul total 
al proiectului este de 14.309.045,03 lei, din care contribuţia 
solicitantului este de 275.067,43 lei, la care se adaugă TVA 
de 2.262.848,59 lei, asistenţa fi nanciară nerambursabilă 
fi ind de 11.71.129,01 lei.
Proiectul pentru care Municipiul Târgovişte va primi fonduri 
nerambursabile din Regio vizează Consolidarea, reabilitarea 
şi modernizarea Colegiului Naţional „Constantin Carabella”. 
Bugetul total al proiectului este de 10.305.346,07 lei, din 
care asistenţa fi nanciară nerambursabilă este de 8.471.678 

Regio fi nanţează reabilitarea primelor instituţii de învăţământ din 
regiunea Sud Muntenia!

de lei, la care se adaugă cofi nanţarea solicitantului de 
173.000 de lei, cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA-ul, în 
valoare de 1.660.668 de lei.
Cele două proiecte sunt primele din cele 71 de cereri de 
fi nanţare depuse la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia până la data de 4 septembrie, prin 
care se solicită asistenţă fi nanciară pentru reabilitarea 
infrastructurii şcolare.
„Ne bucurăm că autorităţile locale din regiunea noastră 
au reacţionat pozitiv la oportunităţile de fi nanţare oferite 
de Programul Operaţional Regional. În ceea ce priveşte 
Axa prioritară 3 ‹‹Îmbunătăţirea infrastructurii sociale››, 
solicitările de fonduri nerambursabile au depăşit cu mult 
sumele alocate regiunii Sud Muntenia. Astfel, 14 septembrie 
este termenul limită de depunere pe domeniul 3.4, iar pe 
28 septembrie este termenul limită de depunere pentru 
domeniul 3.1 ‹‹Reabilitarea/modernizarea/echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate››. Sperăm că la 
nivelul Comitetului de Monitorizare se va lua o decizie în 
ceea ce priveşte realocarea fi nanciară între axe, astfel 
încât să fi e acoperită nevoia de fi nanţare”, a declarat Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia.

      Colegiul Naţional „Constantin Carabella”

Domeniul major de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă” are ca obiectiv specifi c îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul 
fi ecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de 
intervenţie pentru acordarea primului ajutor califi cat şi 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Programul Operaţional Regional va susţine atingerea acestui 
obiectiv prin fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea 
de echipamente specifi ce, atât pentru dezvoltarea celor 
opt baze operaţionale regionale care vor înlesni intervenţii 
integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere etc.), 
cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene 
existente, în funcţie de specifi cul diferitelor zone (expuse 

cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii).
Ghidul solicitantului pentru DMI 3.3 se adresează numai 
Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, înfi inţate de 
către toate consiliile judeţene (respectiv Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti), ale judeţelor componente ale 
unei regiuni de dezvoltare, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, cu 
completările şi modifi cările ulterioare.
În regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, până la sfârşitul 
lunii trecute, cele şapte consilii judeţene au aprobat în 
unanimitate Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud Muntenia. S-a realizat 
rezervarea de nume pentru Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia şi s-a 

Echipamente de intervenţie în situaţii de urgenţă prin Regio!
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În data de 4 septembrie s-a semnat primul contract de 
fi nanţare din Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 
5.1 „Restaurarea şi valorifi carea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe” a Programului Operaţional Regional. Benefi ciarul 
contractului de fi nanţare este unitatea de cult Parohia 
Vărbila. 
Proiectul pentru care Parohia Vărbila va primi fonduri 
nerambursabile vizează „Restaurarea şi punerea în valoare 
a ansamblului medieval al fostei Mânăstiri Vărbila”. 
Valoarea totală a proiectului este de 8.214.351,04 lei, din 
care:

-  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
5.776.277,85 lei;

-  valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 880.669,03 lei; 

-  cofi nanţarea eligibilă a benefi ciarului: 138.674,12 
lei.

Obiectivul proiectului îl constituie executarea unor lucrări de 
consolidare şi restaurare a Bisericii Parohiale şi a Clopotniţei 
din Complexul Monahal al fostei Mânăstiri Vărbila.
Ansamblul fostei Mânăstiri Vărbila, înscris în lista 
monumentelor istorice ale judeţului Prahova, se afl ă situat la 
circa 20 km depărtare de municipiul Ploieşti şi circa 6 km de 
oraşul Urlaţi, în satul Vărbila, comuna Iordăcheanu. Această 
mănăstire, având hramul „Adormirii Maicii Domnului”, este 
atestată documentar la începutul veacului al XVI-lea şi a 
fost unul din locurile de rugăciune şi odihnă ale lui Mihai 
Viteazul. 
Prin implementarea acestui proiect se va completa traseul 
turistic, ce va pune în valoare o zonă bogată în vestigii. 
Astfel, prin restaurarea acestui ansamblu monahal se va 
obţine un aşezământ unic din punct de vedere arhitectural, 
cu o încărcătură istorică deosebită, ce va depune mărturie 
generaţiilor viitoare cu privire la identitatea naţională. 
În acest context, îmbunătăţirea infrastructurii zonelor 
turistice, a serviciilor de cazare şi agrement şi promovarea 
susţinută a imaginii României pe plan intern şi internaţional 
determină creşterea calitativă, la standarde europene, 
a condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct 
asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca 
destinaţie turistică europeană.
„Restaurarea şi punerea în valoare a acestui ansamblu 
monahal reprezintă o iniţiativă mai veche, necesară pentru 
a nu se pierde un monument istoric de valoare naţională 
şi universală. De asemenea, acesta reprezintă o contribuţie 
substanţială la păstrarea identităţii culturale şi valorifi carea 
atracţiilor turistice aferente acestei zone”, a declarat Liviu 
Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

eliberat certifi catul de înregistrare.
Tot în luna august a avut loc o şedinţă a Inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă din toate cele şapte judeţe 
pentru a se stabili exact numărul şi tipul de echipamente 
ce urmează a fi  achiziţionate pentru fi ecare judeţ.
La nivelul regiunii Sud Muntenia, alocarea fi nanciară 
(inclusiv contribuţia benefi ciarului) este de 14,16 
milioane de euro, din care fonduri alocate prin FEDR 
şi bugetul de stat 13,88 milioane de euro. Aceste 
fonduri pot fi  folosite pentru dotarea cu autovehicule şi 
echipamente performante a tuturor bazelor judeţene 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sud Muntenia a fost stabilit la Alexandria, judeţul 
Teleorman, pe str. I . Creangă, nr. 52 -54.

Valorifi carea monumentelor istorice de valoare naţională şi 
universală prin Regio!

Sursa: http://www.manastireavarbila.ase.ro/Poze/Pozele%20Manastirei/Manastirea%20Varbila.JPG
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În data de 3 septembrie 2009, Centrul Europe Direct Mizil, 
în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia – Biroul Judeţean Prahova şi Ofi ciul Teritorial 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) 
Ploieşti din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, 
a organizat un seminar de informare şi instruire privind 
oportunităţile de fi nanţare din Regio – Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013 pentru potenţialii benefi ciari din 
judeţul Prahova.
Evenimentul a avut loc la Grupul Şcolar „Tase Dumitrescu” 
din oraşul Mizil. Seminarul a debutat cu informarea 
participanţilor despre activitatea ADR Sud Muntenia, după 
care a avut loc o prezentare a următoarelor domenii majore 

de intervenţie din Programul Operaţional Regional: DMI 
3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale”; DMI 4.1 „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală”; DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”; DMI 5.1 „Restaurarea şi valorifi carea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe”; DMI 5.2 „Crearea, 

Seminar de informare şi instruire pentru Regio – Programul Operaţional 
Regional – oraşul Mizil, 3 septembrie 2009

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice”. Cu această ocazie au fost distribuite 
la înregistrare participanţilor materiale multimedia şi 
materiale de informare şi promovare Regio tipărite. 

În partea a doua a întrunirii de la Centrul „Europe Direct” 
din oraşul Mizil, reprezentantul OTIMMC Ploieşti, domnul 
George Constantin Brezoi, consilier Politici Programe, a făcut 
o prezentare a instituţiei şi a programelor implementate de 
aceasta şi de asemenea a oferit informaţii despre tipul de 
activităţi pentru care se poate primi fi nanţare prin Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. 
În ultima parte a seminarului a avut loc o sesiune de 
întrebări şi răspunsuri pe tema programelor cu fi nanţare 
europeană nerambursabilă ce au făcut obiectul seminarului 
de instruire, ocazie cu care participanţii au primit informaţii 
de specialitate punctuale, în funcţie de subiectul luat în 
discuţie.
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  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
va participa în data de 16 septembrie la reuniunea 
consultativă pentru lansarea proiectului de 
dezvoltare în oraşul Mioveni, judeţul Argeş, a unei 
structuri de susţinere a mediului de afaceri din 
regiunea Sud Muntenia în domeniul agriculturii şi 
biotehnologiilor. Evenimentul va fi  organizat de 
Consiliul Judeţean Argeş, în colaborare cu Primăria 
Mioveni şi Centrul de Informare Tehnologică CIT 
– ENI România. Invitaţi la această întrunire vor fi  
reprezentaţi ai autorităţilor locale, personalităţi din 
lumea afacerilor şi din domeniul cercetării – inovării 
– dezvoltării, experţi din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifi că şi reprezentanţi ai 
organismelor intermediare de plăţi pentru fondurile 
structurale din domeniu. Scopul acestei întruniri este 
de a construi un centru de afaceri în Mioveni, pentru a 
oferi servicii de informare fi rmelor şi micilor fermieri 
interesaţi. Centrul se doreşte a fi  un incubator de 
afaceri, prin care vor fi  ajutate fi rmele mici sau nou 
înfi inţate să îşi dezvolte afacerile. De asemenea, se 
doreşte ca centrul să aibă şi o parte de cercetare – 
inovare şi chiar o parte comercială.

  În data de 23 septembrie, ADR Sud Muntenia va 
participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social, 
eveniment organizat de Instituţia Prefectului judeţul 
Călăraşi. La această întrunire, Agenţia va prezenta 
oportunităţile de fi nanţare din Regio (Programul 
Operaţional Regional 2007 -2013). Având în vedere că 
urmează a fi  lansat cel de-al doilea apel de proiecte din 
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, va fi  prezentată 
varianta de lucru a Ghidului solicitantului pentru 
DMI 4.3. Astfel vor fi  oferite detalii despre alocarea 
fi nanciară pe acest domeniu major de intervenţie, 
criterii de eligibilitate, eligibilitatea proiectului, 
criteriile de eligibilitate a cheltuielilor etc.

  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va 
organiza în data de 24 septembrie o Sesiune de informare 
destinată Organismelor Intermediare din Sud Muntenia. 
Scopul organizării acestei întâlniri este de a promova 
rezultatele implementării Programului Operaţional 
Regional în Sud Muntenia, dar şi realizarea unui 
schimb de experienţă între Organismele Intermediare 
privitor la implementarea Programelor Operaţionale. 
Fiecare Organism Intermediar este invitat să prezinte pe 
scurt Programul Operaţional pe care îl implementează, 
situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum 
şi tipurile de probleme întâmpinate de aplicanţi în 
accesarea fondurilor. Cu această ocazie, vor fi  supuse 
dezbaterii următoarele teme: situaţia proiectelor 
depuse şi fi nanţate prin intermediul Organismelor 
Intermediare, interesul manifestat de potenţialii 
benefi ciari, domeniile de interes pentru solicitanţii de 
fonduri europene, precum şi problemele întâmpinate 
în procesul de evaluare a proiectelor depuse. 
Evenimentul, ce va avea loc în municipiul Călăraşi, 
va fi  organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă 
tehnică”, fi nanţată din Regio. Pentru a sprijini şi 
impulsiona depunerea de proiecte în vederea obţinerii 

Evenimente viitoare
de fi nanţări europene, Agenţia îşi propune ca, prin acest 
seminar, să identifi ce împreună cu celelalte Organisme 
Intermediare din Sud Muntenia modalităţi de organizare 
a unor acţiuni comune.   

 
  În luna octombrie, ADR Sud Muntenia va organiza o 

sesiune interactivă cu rolul de promovare a POR 2007 
– 2013 destinată mass-media regională. Acest seminar 
va fi  realizat în vederea informării şi conştientizării 
totodată a publicului ţintă despre oportunităţile de 
fi nanţare din Programul Operaţional Regional. Aceasta 
va avea scopul familiarizării reprezentanţilor media 
cu Regio, furnizării de informaţii cu privire la stadiul 
implementării programului, precum şi prezentării unor 
exemple de succes. 

  Una din cele mai importante acţiuni pe care le va demara 
Agenţia este caravana de informare a potenţialilor 
benefi ciari despre oportunităţile de fi nanţare din Regio 
(Programul Operaţional Regional) pentru sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor. Oportunităţile de 
fi nanţare sunt prevăzute în Axa prioritară 4, DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Astfel, 
vor fi  organizate seminarii de instruire în toate judeţele 
arondate regiunii Sud Muntenia, la care reprezentanţii 
mediului de afaceri vor fi  informaţi despre cum anume 
îşi vor putea dezvolta microîntreprinderile cu ajutorul 
fondurilor europene nerambursabile ce se acordă prin 
Programul Operaţional Regional. Participanţii la se-
mi narii vor primi informaţii de specialitate despre 
tipul de activităţi eligibile, cheltuielile eligibile, 
criteriile evaluare şi selecţie a cererilor de fi nanţare, 
circuitul cererilor de fi nanţare şi, nu în ultimul rând, 
despre priorităţile în implementarea proiectelor. De 
asemenea, pentru a sprijini şi impulsiona depunerea de 
proiecte de către mediul privat în vederea obţinerii de 
fi nanţări europene, Agenţia va invita la aceste întruniri 
instituţiile bancare ce îşi desfăşoară activitatea şi în 
regiunea Sud Muntenia, pentru a prezenta produsele 
de creditare ce ar putea fi  furnizate potenţialilor 
benefi ciari, în scopul acoperirii sumelor necesare 
susţinerii cofi nanţării pentru astfel de proiecte.

  Agenţia va organiza în această toamnă o primă 
întrunire cu membrii Reţelei de informare Regio Sud 
Muntenia. Cu această ocazie se vor prezenta stadiul de 
dezvoltare şi nivelul de performanţă ale reţelei, dar şi 
metode efi ciente de colaborare în vederea sprijinirii 
comunităţii regionale prin diseminarea de informaţii 
despre modalităţile de accesare a fondurilor europene. 
Totodată, în cadrul acestei întruniri va fi  prezentat 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Reţelei 
de comunicatori Regio, document ce a fost aprobat în 
luna august de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

Toţi cei interesaţi să colaboreze cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în vederea organizării 
unor acţiuni comune de promovare a oportunităţilor 
de fi nanţare nerambursabilă prin Regio sunt rugaţi să 
contacteze Serviciul Comunicare al ADR Sud Muntenia, tel.: 
0242/331.769, 0728/026.708, fax: 0242/313.167; e-mail: 
comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro.
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ADR Sud Muntenia, mai aproape de potenţialii benefi ciari

InfoInfo
 Parteneriate Parteneriate

  Reţeaua de informare 
REGIO Sud Muntenia

Prin crearea Reţelei de informare REGIO Sud Muntenia, 
ADR Sud Muntenia doreşte dezvoltarea constantă a 
unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu toate in-
sti tuţiile adecvate cu scopul de a informa constant 
şi corect toate grupurile ţintă asupra oportunităţilor 
de finanţare de care pot beneficia prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. Reţeaua REGIO inclu-
de instituţii publice (regionale şi locale), organizaţii 
non-guvernamentale, instituţii academice şi asociaţii 
profesionale. 
Activitatea Reţelei REGIO Sud Muntenia are la bază 
distribuirea pe cale electronică a informaţiilor re levante 
pentru Regio, avându-se în vedere oportu nităţile de 
fi nanţare, cadrul instituţional de implemen tare al Regio, 
ştiri, buletine informative, evenimente etc. 
ADR Sud Muntenia va organiza la începutul lunii 
octombrie 2009 o întâlnire cu toţi membrii, în cadrul 
căreia se vor prezenta stadiul de dezvoltare şi nivelul 
de performanţă ale reţelei, dar şi metode efi ciente 
de colaborare în vederea sprijinirii comunităţii re-
gio nale prin diseminarea de informaţii despre mo da-
lităţile de accesare a fondurilor europene. Totodată, 
în cadrul acestei întruniri va fi  prezentat Regula mentul 
de Organizare şi Funcţionare al Reţelei de comunicatori 
Regio, document ce a fost aprobat luna trecută 
de Autoritatea de Management pentru Pro gramul 
Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei.
Până în prezent au dat curs invitaţiei de participare la 
Reţeaua de informare REGIO Sud Muntenia aproximativ 
75 de instituţii publice (regionale şi locale), organizaţii 
non-guvernamentale, instituţii academice şi asociaţii 
profesionale. Toţi membrii Reţelei de informare sunt 
sprijiniţi de către ADR Sud Muntenia în activităţile de 
comunicare. Acest sprijin este materializat, în măsura 
în care este solicitat, în întâlniri regionale, publicaţii, 
participări la activităţile multiplicatorilor. 
Autoritatea de Management pentru Programul Opera-
ţional Regional va organiza o primă întâlnire cu mem-
brii până în luna decembrie a acestui an în cadrul 
căreia se vor pune bazele Reţelei de comunicatori şi 
se va stabili tipul de activităţi ce vor fi  realizate în 
vederea creşterii gradului de conştientizare asupra 
oportunităţilor de fi nanţare prin Programul Operaţio nal 
Regional 2007-2013.
Menţionăm că la nivel naţional, în primul semestru 
al anului 2009 au dat curs invitaţiei de a participa la 
Reţeaua comunicatorilor 617 reprezentanţi de instituţii 
din regiunile de dezvoltare ale României.

  Parteneriat cu reprezentanţii 
colegiilor uninominale din regiunea 
Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
iniţiat un nou parteneriat, cu reprezentanţii colegiilor 
uninominale din regiunea Sud Muntenia, membri ai 

Parlamentului României, pentru promovarea oportuni-
tăţilor de fi nanţare nerambursabilă prin Regio. Astfel, 
prin acest parteneriat, se doreşte dezvoltarea unor re-
la ţii de colaborare cu parlamentarii de pe raza regiunii 
noastre cu scopul de a informa constant şi corect toate 
grupurile ţintă asupra oportunităţilor de fi nanţare de 
care pot benefi cia prin Regio.

  Parteneriat cu instituţiile bancare 
din regiunea Sud Muntenia

Un nou parteneriat va fi  realizat cu instituţiile bancare 
din regiunea Sud Muntenia ce au posibilitatea de a veni 
în sprijinul solicitanţilor de fi nanţare din Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 4 „Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, 
Domeniul major de intervenţie 4.3  „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”. Astfel, pentru 
perioada 2007 – 2013, pentru acest domeniu major 
de intervenţie, microîntreprinderile ce-şi desfăşoară 
activitatea în regiunea noastră pot accesa fonduri în 
valoare de 28,47 milioane de euro.
Pot obţine fi nanţare Regio proiectele ce vizează:

•  achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, 
moderne pentru activitatea de producţie, prestare 
servicii, construcţii a microîntreprinderilor;

•  achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau 
software); 

•  construirea/extinderea modernizarea spaţiilor de 
producţie/prestare servicii ale microîntreprinde ri-
lor.

Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligi-
bile şi neeligibile) trebuie să fi e cuprinsă între 100.000 
şi 3.000.000 de lei.
Conform Ghidului solicitantului pentru DMI 4.3, soli-
citanţii eligibili sunt societăţile comerciale sau so-
cie tă ţile cooperative care se încadrează în categoria 
microîntreprinderilor. 
Având în vedere că în curând va fi  lansat cel de-al doilea 
apel de proiecte, ADR Sud Muntenia va invita instituţiile 
bancare pentru a prezenta produsele specifi ce pe care 
acestea le pot furniza potenţialilor benefi ciari în scopul 
susţinerii cofi nanţării pentru un astfel de proiect. 
Prin acest tip de parteneriat, eforturile noastre conju-
gate în privinţa promovării oportunităţilor de fi nanţare 
nerambursabilă prin Regio pot contribui la creşterea 
calităţii vieţii locuitorilor din regiunea Sud Muntenia.

Prin toate aceste propuneri de colaborare, ADR Sud 
Muntenia îşi exprimă disponibilitatea de a participa 
în calitate de invitat sau co-organizator la acţiunile 
de informare şi promovare iniţiate de colaboratorii 
săi. 
În calitate de Organism Intermediar, Agenţia îşi 
propune să sprijine impulsionarea depunerii de 
proiecte în vederea obţinerii de fi nanţări europene şi 
să iniţieze o formă de parteneriat cu toate instituţiile 
din regiunea Sud Muntenia care doresc să contribuie 
la dezvoltarea economică şi socială durabilă şi 
echilibrată a acestei zone a ţării.
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  Programul de fi nanţare: Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul 
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”

  Compania: Avigeo Târgovişte

  Obiect de activitate: distribuţie consumabile şi 
echipamente de birotică

  Proiectul: „Creşterea productivităţii societăţii Avigeo 
- factor economic important pentru dezvoltarea 
locală şi regională”

  Valoarea totală a proiectului: 1.342.047,90 lei

  Valoarea eligibilă a proiectului: 1.127.771,34 lei

  Valoarea fi nanţării nerambursabile: 728.878,62 lei

  Cifra de afaceri în 2008: 210.000 de euro

Firma Avigeo din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, va 
obţine de la Uniunea Europeană fonduri nerambursabile 
de 170.000 de euro prin Programul Operaţional Regional, 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afa-
ceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Societatea 
va primi aceste fonduri europene pentru achiziţionarea 
de echipamente pentru deschiderea unei tipografi i care 
să producă volume reduse. 
„Ne-am gândit că este o nişă pe care o putem dezvolta. 
La volume mici de producţie, tipografi ile mari nu prea 
se uită. De aceea, ne-am gândit că merită să luam 
bani pentru un tipar digital de mari dimensiuni, o 
imprimantă, un ploter şi un gravator mecanic”, spune 
Lorin Nedelcu, directorul general al Avigeo.
Firma a depus anul trecut în aprilie proiectul „Creşterea 
productivităţii societăţii Avigeo - factor economic 

important pentru dezvoltarea locală şi regională” la 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 
„Valoarea totală a proiectului este de peste 300.000 
de euro, din care fondurile nerambursabile reprezintă 
170.000 de euro. Restul este contribuţia mea. Contractul 
l-am semnat anul acesta, la sfârşitul lunii aprilie, iar 
perioada de implementare este de 8 luni, împărţite în trei 
etape”, a mai precizat Nedelcu.
În cadrul proiectului de faţă se are în vedere dezvoltarea 
capacităţii fi rmei în domeniul prestărilor de servicii, prin 
achiziţionarea de echipamente noi, moderne, pentru 
activitatea de prestări servicii în domeniul tipăririi, cu 
parametri tehnici îmbunătăţiţi, care să asigure randament 
maxim în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul fi rmei.
El spune că pentru contribuţia proprie va lua un credit de 
150.000 de euro pe o perioadă de cinci ani. „Am primit 
vizita de la bancă pentru evaluare şi aşteptăm să vedem 
ce sumă ne poate oferi. Sperăm să primim cei 150.000 
de euro, pentru că avem nevoie de bani să achiziţionăm 
echipamentul principal care costă 200.000 de euro.”
Nedelcu spune că printre clienţii pe care îi va atrage în 
urma investiţiei cu fonduri nerambursabile se numără 
supermarketurile, primăriile, dar şi fi rmele mici care 
au nevoie de autocolante, fl uturaşi, bannere, afi şe sau 
obiecte promoţionale. Prin implementarea proiectului 
se urmăreşte creşterea competitivităţii întreprinderii, 
a productivităţii şi calităţii serviciilor oferite, crearea 
de noi locuri de muncă, permanente în cadrul fi rmei, 
contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii locale 
de afaceri. În prezent, fi rma Avigeo are şase angajaţi. 
„Vom mai crea încă patru locuri de muncă şi s-ar putea 
să avem nevoie chiar de mai mulţi angajaţi pentru tipo-
grafi e, însă aceasta va depinde de numărul de comenzi.”
Menţionăm că anul trecut fi rma a înregistrat afaceri de 
peste 210.000 de euro din distribuţia de consumabile şi 
echipamente de birotică. 

170.000 de euro fonduri Regio pentru o fi rmă de producţie publicitară

InfoInfo
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Până la data de 2 septembrie 2009, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 228 de 
proiecte prin care se solicită fi nanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 228 de proiecte depuse, 54 au fost respinse, 2 au fost 
retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii 
au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor 
depuse pe cele 5 axe ale Regio, ce se afl ă în diferite etape ale 
procesului de evaluare, este următoarea:

 AXA PRIORITARĂ 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere (buget 197,96 milioane de euro)
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul: „Centre urbane” (buget 58,20 milioane de euro) au 
fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU) 
- conţinând 35 de cereri de fi nanţare, cu o valoare totală a 
asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 121,18 
milioane de euro. În prezent se desfăşoară etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară a cererilor de fi nanţare componente ale 
PIDU-urilor declarate admisibile, conforme şi eligibile.

Finanţări prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 pentru 
restaurarea patrimoniului cultural
REGIO fi nanţează prin intermediul Axei prioritare 5 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului˝, Domeniul 
major de intervenţie 5.1, proiecte ce vizează „Restaurarea 
şi valorifi carea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe˝. Alocarea 
fi nanciară orientativă prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională şi Bugetul de Stat este de 32,83 milioane de euro 
pentru regiunea Sud Muntenia. 
Tipurile de benefi ciari eligibili în cadrul Domeniului major 
de intervenţie 5.1 sunt:
a.  Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administra-

ţiei publice locale) defi nite conform Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modifi cările şi completările 
ulterioare; 

b.  Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
c.  Unităţi de cult - în conformitate cu prevederile Legii nr. 

489/2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, cu modifi cările şi completările ulterioare;

d.  Organizaţii neguvernamentale (persoane juridice de 
drept privat fără scop patrimonial) - asociaţii şi fundaţii 
constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, inclusiv fi liale ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în 
conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

e.  Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale) lideri ai unui parteneriat 
cu: unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate 
pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de fi nanţare 
din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 
0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro. 

administraţiei publice locale), autoritate a administraţiei 
publice centrale, unităţi de cult, persoane juridice de 
drept privat fără scop patrimonial sau autorităţi ale 
administraţiei publice centrale lideri ai unui parteneriat 
cu: unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale), unităţi de cult.

Proiectul trebuie să se încadreze în categoriile de operaţiuni 
ale Axei prioritare 5, Domeniul major de intervenţie 5.1, 
respectiv:
-  restaurarea, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural 

mondial şi modernizarea infrastructurii conexe;
-  restaurarea, protejarea şi conservarea patrimoniului cul-

tu ral naţional (Grupa A - monumentele istorice de valoare 
na ţio nală şi universală, în conformitate cu lista întocmită 
de Ministerul Culturii şi Cultelor prevăzută în Ordinul 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004, privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice) şi modernizarea 
infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în 
vederea introducerii lor în circuite turistice;

-  restaurarea, protejarea şi conservarea patrimoniului cultu-
ral din mediul urban (Grupa B - monumentele istorice re pre-
zentative pentru patrimoniul cultural local, în conformitate 
cu lista prevăzută în Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor 
nr. 2314/2004).

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (reprezentând suma 
cheltuielilor eligibile şi neeligibile, inclusiv a TVA aferentă) 
este cuprinsă între minim 1.700.000 de lei şi maxim 
85.000.000 de lei.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 2 septembrie 2009
 AXA PRIORITARĂ 2:
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale (buget 124,76 mil. euro) 
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi moderni-
zarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură*.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 
respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată 
prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 milioane 
de euro. Din cele 28 de proiecte rămase, 12 proiecte sunt 
în rezervă, 1 este în curs de aprobare a raportului de 
evaluare tehnică şi fi nanciară, 1 proiect este în etapa 
precontractuală de vizită la faţa locului, două proiecte sunt 
în curs de contractare, iar pentru 12 s-au semnat contractele 
de fi nanţare. Cele douăsprezece  contracte semnate sunt 
prezentate în tabelul din dreapta. 

 AXA PRIORITARĂ 3:
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. 
euro) are patru domenii majore de intervenţie:
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/
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echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare 
regională 24,21 mil. de euro. Au fost depuse cinci proiecte, 
din care două se afl ă în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, iar trei în etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară, asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind 
de aproximativ 37,61 milioane de euro.
 Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastruc turii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro. S-au 
depus două proiecte, din care unul a fost respins, iar celălalt 
se afl ă în etapa precontractuală de analiză a proiectului 
tehnic. Asistenţa nerambursabilă solicitată pentru acestea 
este de aproximativ 0,2 milioane de euro.

 Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 - km 
19+000, Ciochina – Orezu - Raşi Judeţul Ialomiţa 36,462,900.65 29,423,908.41

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea 
balneară Amara Oraşul Amara 17,640,143.72 14,110,006.10

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului 
Târgovişte Municipiul Târgovişte 88,789,047.00 70,273,252.50

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 
711A, pe traseul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti 
– Potlogi – Corbii Mari

Judeţul Dâmboviţa 66,894,836.12 53,968,478.48

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia - Poieni – Siliştea – 
Scurtu Mare – Slăvesti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - Dobroteşti, km 44+240-
104+890 (55,450 km)

Judeţul Teleorman 119,905,412.69 96,861,074.38

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ301, tronsonul Fundeni 
– Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43,795,745.88 36,030,147.80

Modernizare DJ734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, 
L=19,840 km

Judeţul Argeş 51,142,578.38 41,351,925.62

Modernizare DJ730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu 
– limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii 
de turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km

Judeţul Argeş 15,740,581.08 12,493,156.62

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul 
Prahova UAT Oraşul Mizil 10,503,848.27 8,603,445.47

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – 
Crivăţu (DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 
30+120, judeţul Dâmboviţa

Parteneriatul între UAT 
Judeţul Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa

45,802,088.03 37,647,805.82

Modernizare DJ703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile 
Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km

Judeţul Argeş 46,020,473.81 37,926,152.00

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport 
TEN-T7 în judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi modernizarea DJ201B, km 
19+000 - km 39+950, pe traseul limita judeţ Ialomiţa - Valea Argovei, şi 
DJ 303, km 26+294 - km 48+278, pe traseul Valea Argovei - Mânăstirea

Judeţul Călăraşi 44,944,350.96 36,974,362.74

TOTAL  - lei - 587,642,006.59 475,663,715.94

 Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. NICIUN 
PROIECT DEPUS.
 Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastruc turii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională con tinuă – alocare regională 
34,46 mil. euro. Sunt 71 de proiecte depuse, din care: 3 
proiecte se afl ă în etapa de contractare, 12 proiecte  sunt 
în etapa precon trac tuală de analiză a proiectului tehnic, 
35 de proiecte în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară, 1 
proiect a fost respins în cadrul evaluării tehnice şi fi nanciare, 
iar 20 de proiecte sunt în curs de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii. Asisten ţa nerambursabilă 
solicitată pentru aceste 71 de proiecte este de aproximativ 
77,49 milioane de euro.

 AXA PRIORITARĂ 4:
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 
113,22  mil. euro)
 Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă 
a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro. 
În cadrul acestui domeniu major de intervenţie au fost 
depuse trei proiecte. Astfel, un proiect a fost retras ulterior 
de aplicant, unul se afl ă în etapa de evaluare tehnică şi 
fi nanciară, iar un alt proiect se afl ă în prezent în etapa 
precontractuală de analiză a pro iectului tehnic. Asistenţa 

*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fi ind în prezent fi e în diferite etape ale procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare, fi e semnându-se deja contractul de fi nanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.

Sursă: http://www.cozac.ro/images/consultanta.jpg



Info Sud Muntenia
nr. 6/2009

|  Cu gândul în viitor, acţionăm în prezent10

Întrebări frecvente REGIO

Greşeli frecvente în întocmirea şi 
depunerea cererilor de fi nanţare 
REGIO

  În cazul unei structuri de sprijinire a 
afacerilor se elaborează atât Studiu de 
fezabilitate (SF), cât şi Documentaţie 
de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(DALI) pentru lucrări asupra clădirilor 
noi şi a celor existente. Este obligatorie 
respectarea H.G. nr. 28/2008?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional şi local”, Domeniul de 
intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” şi a H.G. nr. 
28/2008 pentru proiectarea lucrărilor de 
construcţii pentru obiective noi şi obiective deja 
existente se elaborează studiu de fezabilitate 
şi documentaţie de avizare a lucrărilor. Atât 
pentru SF, cât şi pentru DALI se întocmeşte 
câte un deviz general, apoi se întocmeşte un 
deviz general total şi se realizează analiza cost 
- benefi ciu a întregii investiţii. 
Este obligatorie respectarea H.G. nr. 
28/2008:
Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru 
obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, 
se elaborează în următoarele faze:
•  Studiu de fezabilitate;
•  Proiect tehnic;
•  Detalii de execuţie

Pentru ca cererea de fi nanţare să nu fi e respinsă, 
solicitanţii trebuie să respecte toate condiţiile din 
Ghi durile solicitantului. Documentaţia incompletă, su-
pra esti marea costurilor eligibile şi calculul incorect al 
bugetului sunt cel mai des întâlnite greşeli în atra ge rea 
fondurilor nerambursabile. În plus, greşelile ce lor lalţi 
ar putea fi  învăţăminte pentru ei. 
Aşa cum am procedat şi în ediţiile trecute ale 
newsletter-ului Info Sud Muntenia, vă prezentăm mai 
jos câteva dintre cele mai frecvente erori comise 
în solicitarea fi nanţării prin Programul Operaţional 
Regional:
•  încadrarea greşită în tipul de solicitant şi, implicit, 

contibuţia la cheltuielile eligibile greşit solicitată;
• lipseşte certifi catul de urbanism;
• lipseşte hotărârea de aprobare a proiectului;
•  nerespectarea în totalitate a modelelor 

documentaţiei tehnico–economice conform  H.G. nr. 
28/2008; 

•  nerespectarea concomitentă a operaţiunii 
şi activităţilor eligibile prevăzute în Ghidul 
solicitantului.

fi nanciară nerambursabi lă solicitată este de aproximativ 7,05 
milioane de euro.
 Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
de noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro. 
NICIUN PROIECT DEPUS.
 Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijini rea 
dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 
28,47 mil. euro. În cadrul primului apel de proiecte cu termen 
limită de depunere 16 iunie 2008 s-au primit la sediul ADR 
Sud Muntenia 54 de cereri de fi nanţare, în valoare tota lă de 
aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asis ten ţa fi nanciară 
nerambursabilă solicitată este de aproxima tiv 45 milioane de 
lei). Au fost respinse 30 de proiec te, trei aplicanţi au renunţat 
la semnarea contrac tului şi s-au semnat 21 de contracte de 
fi nanţare.

 AXA PRIORITARĂ 5:
Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. 
euro)
 Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorifi carea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 
32,83 mil. euro. S-au depus şase proiecte, din care unul a 
fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, în 
prezent proiectele fi ind unul în etapa de contractare şi patru 
în curs de evaluare tehnică şi fi nanciară. Valoarea asistenţei 
fi nanciare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este 
de aproximativ 6,8 milioane de euro.
 Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorifi carea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 
– alocare regională 46,96 mil. euro. Treisprezece proiecte 
depuse până la ter me nul limită de 19.12.2008, din care şapte 
pro iecte au fost respinse, trei se afl ă în etapa precon tractuală 
de analiză a PT-ului, două în etapa de vizită la faţa locului şi 
unul în etapa de contractare. Proiec tele afl ate în evaluare au 
o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 
10,78 mil. euro.
 Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică - 150.355.934 de euro. Pentru acest domeniu, 
alocarea fi nanciară este distribuită la nivel naţional, iar 
Organismul Intermediar ce se ocupă de acest domeniu 
este Ministerul Turismului, contact tel.: +4(021)20.25.500, 
fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi 
are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilităţile de fi nanţare 
din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului 
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, 
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Sursă: http://fondurieuropene.newschannel.ro/fi les/stiri/imm-urile-aplica-pentru-fonduri-europene-
pentru-investitii-si-concurenta-din-iunie-2009_rotator.jpg
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Proiectarea lucrărilor de construcţii 
pentru intervenţii la construcţii existente, 
inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează 
în următoarele faze:
•  Expertiză tehnică şi, după caz, audit 

energetic;
•  Documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii;
•  Proiect tehnic;
•  Detalii de execuţie.

  PFA poate aplica pe POR, DMI 4.3?

RĂSPUNS:  Potrivit condiţiilor de eligibilitate din Ghidul 
solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Sprijini-
rea dezvoltării mediului de afaceri regional 
şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 
sunt eligibile doar societăţile comerciale sau 
societăţile cooperative care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor. Legea nr. 
31/1990, Legea nr. 364/2004 şi Legea nr. 1/2005 
prevăd categoriile de microîntreprinderi 
eligibile. PFA funcţionează în conformitate cu 
Legea nr. 300/2004.

  Cum identifi c dacă utilajele pe care 
doresc să le achiziţionez prin proiect sunt 
eligibile pe DMI 4.3?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului 
de afaceri regional şi local”, Domeniul major 
de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” există lista cu 
mijloacele fi xe din H.G. nr. 2139/2004 şi 
clarifi cările Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei privind eligibilitatea cheltuielilor 
care se găsesc publicate pe site-urile www.
inforegio.ro şi www.adrmuntenia.ro. 

InfoInfo
 OPORTUNITĂŢI OPORTUNITĂŢI

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin 
Direcţia Dezvoltare, editează periodic un Catalog 
al surselor de fi nanţare nerambursabilă. Scopul 
editării acestei publicaţii este de a veni în sprijinul 
potenţialilor benefi ciari de fonduri nerambursabile din 
regiunea Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite 
investiţii. Astfel, în acest document sunt prezentate 
oportunităţile de fi nanţare ale celor şapte programe 
operaţionale ce se derulează în prezent în România, 
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 
2013 şi programele de cooperare transfrontalieră ce se 
implementează în zonele de graniţă ale ţării. 
Fondurile nerambursabile alocate României prin 
instrumentele specifi ce perioadei de post-aderare la 
Uniunea Europeană reprezintă o imensă oportunitate 
pentru solicitanţii de fi nanţări din majoritatea 
domeniilor. 
Astfel, aceste fonduri vor fi nanţa proiecte de 
infrastructură de mediu, transport, resurse umane, 
turism, egalitate de şanse, IT etc.

Fondurile europene disponibile pentru România în 
perioada actuală de programare (2007 – 2013) sunt:

  Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 
- fond structural ce sprijină regiunile mai puţin 
dezvoltate, prin fi nanţarea de investiţii în sectorul 
productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, 
dezvoltare locală şi IMM–uri;

  Fondul Social European (FSE) - fond structural 
destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care 
sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă;

  Fondul de Coeziune (FC) - instrument fi nanciar ce 
sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de 
transport şi de mediu;

  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) - fi nanţează investiţii pentru creşterea 
competitivităţii în agricultură şi silvicultură, 
protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi 
diversifi carea activităţilor economice în spaţiul rural;

  Fondul European pentru Pescuit (FEP) - susţine 
dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit 
şi a zonelor de coastă unde acest sector este 
preponderent.

Totalul fondurilor europene alocate României pentru 
perioada 2007-2013 este de peste 30 miliarde de 
euro, din care 19,667 miliarde reprezintă fondurile 
structurale şi de coeziune,  restul reprezentând alocări 
fi nanciare pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a 
economiei rurale.

Pentru oportunităţile de fi nanţare 
disponibile pentru luna septembrie 2009, 
publicaţia poate fi  accesată şi pe site-ul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Biblioteca - Documente utile.

Catalogul surselor de fi nanţare 
(septembrie 2009)

 AM POR

  Suspendarea depunerii de proiecte în 
regiunea Sud Muntenia pentru Domeniul 
major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /
modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate”

 
Începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00, Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Regional 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei anunţă suspendarea procesului de depunere 
a cererilor de fi nanţare în cadrul Domeniului major 
de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /modernizarea/ 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” în 
regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. 
Procesul depunerii de proiecte se suspendă în momentul 
în care valoarea cererilor de fi nanţare depuse până 
în acel moment depăşeşte cu 50% alocarea regională 
pentru acel domeniu major de intervenţie.
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