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InfoInfo
 Evenimente Evenimente

În perioada 1 – 2 octombrie, preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Vasile Silvian Ciupercă, 
împreună cu directorul adjunct Organism Intermediar din 
cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
Mariana Vişan, au participat la Forumul de Afaceri dedicat 
României şi atragerii investitorilor germani în domeniul 
dezvoltării infrastructurii. Evenimentul a fost organizat la 
München de către Consulatul German al României. Printre 
participanţii la această întrunire s-au numărat şi Laurenţiu 
Plosceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor 
de Construcţii, Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Suceava, şi Cristian Mateescu, consilier economic în 
cadrul Biroului München, ce coordonează relaţiile economice 
şi comerciale ale României cu landul Bavaria.
În cadrul forumului, reprezentanţii români ai instituţiilor 
centrale şi locale, fi rmelor, camerelor de comerţ şi 
asociaţiilor patronale au avut prilejul de a discuta direct 
cu partenerii germani în vederea atragerii de investitori şi 
iniţierii de proiecte de investiţii şi cooperare în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de transport (autostrăzi, şosele, 
tuneluri, poduri) şi mediu (staţii de epurare, canalizare şi 
aducţiune apă curentă). Preşedintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a prezentat în cadrul 
acestui eveniment caracteristicile geografi ce şi potenţialul 

de dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia. Astfel, domnia 
sa a vorbit partenerilor germani despre avantajul oferit 
de localizarea geografi că a regiunii, a treia ca mărime din 
România, ce este amplasată pe traseul unor importante 
coridoare de transport paneuropene, despre profi lul 
diversifi cat al industriei, existenţa resurselor naturale 
(petrol, gaze, cărbune, ape minerale) şi, nu în ultimul rând, 
despre potenţialul turistic al regiunii, localizat cu precădere 
în partea de nord. Sudul regiunii, în special zona riverană 
fl uviului Dunărea, deţin un potenţial turistic neexploatat 
sufi cient până în prezent, dar care în timp poate deveni, prin 
investiţii susţinute, o alternativă la turismul clasic montan.

Regiunea Sud Muntenia, promovată în Germania!

În data de 29 octombrie, ADR Sud Muntenia a participat la 
manifestarea de prestigiu „Inaugurarea Bazei Arheologice 
de cercetare şi expunere muzeală de la Oraşul de Floci – 
Giurgeni, judeţul Ialomiţa”. Acest eveniment a fost organizat 
de către Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean 
Ialomiţa, în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a 
României şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice. 
Îndeplinirea obiectivelor strategice ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, de punere în valoare a patrimoniului istoric, 
cultural şi turistic existent în judeţ, a consemnat, în ziua de 
29 octombrie, un adevărat eveniment - inaugurarea Bazei 
arheologice de cercetare şi expunere muzeală de la Oraşul 
de Floci – Giurgeni. Manifestarea s-a bucurat de participarea 
unui public numeros, format din reprezentanţi ai autorităţilor 
şi instituţiilor publice judeţene şi ai celor locale din Giurgeni, 
Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Făcăeni, Borduşani, Stelnica, 
Ţăndărei, Gura Ialomiţei, ai Camerei Deputaţilor – Cristina 
Pocora, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniu, Muzeului 
Naţional de Istorie a României, Institutului Naţional al 
Monumentelor Istorice, Ofi ciului Naţional al Monumentelor 
Istorice, Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti 
şi ai instituţiilor muzeale din Braşov, Brăila, Călăraşi, 
Târgovişte, Alexandria, Ploieşti, Constanţa, Hârşova, Tulcea, 
arheologi care şi-au desfăşurat activitatea la Oraşul de 
Floci, ADR Sud Muntenia, preoţi, profesori, elevi şi cetăţeni 
din localităţile învecinate sitului arheologic, precum şi din 
Slobozia şi Ţăndărei, mass-media locală.
Obiectivul acestei investiţii îl constituie promovarea 
dezvoltării activităţilor şi acţiunilor de valorifi care a 

Inaugurarea Bazei arheologice de cercetare şi expunere muzeală de 
la Oraşul de Floci – 29 octombrie, Giurgeni, judeţul Ialomiţa

patrimoniului cultural-istoric al zonei şi al întregului 
judeţ, necesitatea creşterii atractivităţii turistice a sitului 
arheologic, precum şi cultivarea parteneriatului pentru 
realizarea de proiecte integrate de dezvoltare durabilă 
a estului judeţului Ialomiţa. Cu ocazia deschiderii ofi ciale 
a Bazei arheologice de cercetare şi expunere muzeală 
de la Oraşul de Floci, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, domnul Vasile Silvian Ciupercă, directorul Muzeului 
Judeţean Ialomiţa, domnul Florin Vlad, directorul ştiinţifi c 
al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, doamna 
Dana Mihai, şi doctorul în arheologie Anca Păunescu, 
coordonatoare a lucrărilor de cercetări arheologice de la 
Oraşul de Floci de peste 30 de ani, au evocat evoluţia sitului 
de-a lungul vremii, importanţa lui pentru un anumit tip de 
habitat urban medieval într-o zonă de câmpie, strategia 
de punere în valoare a descoperirilor de aici, dimensiunea 
europeană a unui oraş medieval muntean.
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Conferinţa de lansare a 
proiectului „Fii activ pe piaţa 
muncii în turism în judeţul 
Prahova” – 2 octombrie, Ploieşti

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat în 
data de 2 octombrie la Ploieşti conferinţa de lansare a 
proiectului „Fii activ pe piaţa muncii în turism în judeţul 
Prahova”. Proiectul este fi nanţat din Fondul Social 
European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major 
de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare”. Investiţia are ca obiective creşterea 
ratei de ocupare şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a 
şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă din judeţul Prahova, prin îmbunătăţirea 
şi extinderea competenţelor profesionale ale acestora, 
răspunzând astfel cerinţelor potenţialilor angajatori din 
sectorul turistic, în sprijinul dezvoltării regionale, creşterii 
competitivităţii resurselor umane şi promovării coeziunii 
economice şi sociale. Proiectul se derulează în parteneriat 
între SC Eurodezvoltare SRL – furnizor autorizat de formare 
profesională -, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova – 
actor local activ în problematica ocupării forţei de muncă 
şi combaterii şomajului la nivelul judeţului Prahova - şi 
Confcommercio Verona, Italia – asociaţie profesională ce 
acţionează în direcţia dezvoltării resurselor umane.

Instruire pentru dezvoltarea şi 
promovarea pe pieţele externe 
a microîntreprinderilor 
prahovene 
– 27 octombrie, Ploieşti

În data de 27 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a participat, la invitaţia 
Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, la un 
eveniment complex ce a avut ca scop dezvoltarea 
şi promovarea unor servicii deosebit de importante 
în economia prahoveană. Evenimentul a vizat atât 
lansarea proiectului „Formarea profesională continuă 
în turism şi industrie alimentară – competenţă şi 
adaptabilitate!”, cât şi forumul de prezentare a 
proiectului „Portalul de Comerţ Exterior”, administrat 
de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri (MIMMCMA), prin 
Direcţia de Promovare a Exportului. Cu această ocazie, 
reprezentanţii mediului de afaceri prahovean au 
fost informaţi despre oportunităţile de fi nanţare din 
cele două proiecte ale MIMMCMA pentru dezvoltarea 
şi promovarea pe pieţele externe a produselor şi 
serviciilor proprii.

Şedinţa Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 - 22 - 23 octombrie, Mamaia

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional, a organizat, în perioada 22 – 23 octombrie a.c., 
cea de a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare din 
2009, la Mamaia, judeţul Constanţa.
La reuniune au participat ministrul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei, Vasile Blaga, secretarul de stat în Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Răzvan Murgeanu, 
directorul Unităţii România din cadrul DG Regio – Comisia 
Europeană, Anastassios Bougas, directorul Autorităţii de 
Management pentru Programul Operaţional Regional, 
Gabriel Friptu, şi directorii celor 8 Agenţii pentru dezvoltare 
regională. „Chiar dacă începutul a fost mai greu pentru 

program, astăzi este unul dintre cele mai performante, 
22% din alocarea globală a fost deja contractată şi ţinta 
pentru anul viitor este de 40%. Succesul POR şi în general al 
tuturor programelor de genul acesta depinde de trei factori: 
leadership activ, stabilitate administrativă şi mobilizarea 
autorităţilor publice locale”, a declarat Anastassios Bougas.
„De la precedentul Comitet de Monitorizare din mai 2009, 
am dublat valoarea contractelor de fi nanţare încheiate. 
Însă încheierea contractelor de fi nanţare nu înseamnă 
fi nalizarea muncii ministerului în ceea ce priveşte gestiunea 
POR. Acum suntem preocupaţi de implementarea propriu-
zisă a proiectelor de către benefi ciarii lor, autorităţile 
locale şi societăţile comerciale”, a declarat Răzvan 
Murgeanu. În cadrul reuniunii a fost prezentată situaţia 
contractărilor şi plăţilor şi au fost făcute propuneri pe 
marginea acestora. Axa 2, care fi nanţează drumuri de 
interes judeţean şi local, a primit proiecte având o valoare 
totală de trei ori mai mare decât fondurile alocate. Din 
acest motiv se vor lua două măsuri: creşterea la 120% a 
limitei maxime de contractare, lucru permis de economiile 
realizate la contractarea lucrărilor, şi transferarea 
proiectelor afl ate pe lista de rezervă spre programul 
naţional „10.000 km de drumuri judeţene şi locale”, 
recent aprobat prin memorandum de către Guvern. În 
săptămâna 26 - 30 octombrie a.c. se redeschid sesiunile de 
cereri de proiecte pe domeniile majore de intervenţie 4.3 
(microîntreprinderi) şi 5.2 (infrastructura turistică). Noile 
sesiuni au caracter continuu: vor fi  acceptate cereri de 
fi nanţare până la epuizarea fondurilor alocate.

Sursă: http://stiri.interactiuni.ro/o_stiri/3511.jpg
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
implementează Planul de Comunicare pentru Regio, plan 
ce are în vedere intensifi carea comunicării cu potenţialii 
benefi ciari, dar şi cu benefi ciarii de fonduri europene prin 
Regio (Programul Operaţional Regional). Astfel, urmând 
exemplul de succes al Reţelei Multiplicatorilor de Informaţie 
Europeană, Agenţia a creat Reţeaua de informare REGIO Sud 
Muntenia, prin care se urmăreşte dezvoltarea constantă a 
unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu toate instituţiile 
interesate să informeze constant şi corect toate grupurile 
ţintă asupra oportunităţilor de fi nanţare de care pot 
benefi cia prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Reţeaua REGIO include instituţii publice (regionale 
şi locale), organizaţii non-guvernamentale, instituţii 
academice şi asociaţii profesionale. Până în prezent au dat 
curs invitaţiei de participare la Reţeaua de informare REGIO 
Sud Muntenia 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, experţi 
care să participe la activităţile multiplicatorilor.
În data de 21 octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat 
prima întâlnire anuală destinată Reţelei de informare REGIO 
Sud Muntenia. Evenimentul, la care au fost invitaţi toţi 
membrii reţelei din judeţele aferente regiunii de dezvoltare 
Sud Muntenia, a avut loc în municipiul Călăraşi. 

În cadrul acestui eveniment, membrii au primit informaţii 
utile despre Programul Operaţional Regional şi alocarea 
fi nanciară nerambursabilă disponibilă la nivelul regiunii 
Sud Muntenia. Cu această ocazie s-a tras un semnal de 
alarmă privitor la gradul scăzut de absorbţie a fondurilor 
europene nerambursabile atrase de către instituţiile şi 
microîntreprinderile din regiunea Sud Muntenia. Următorul 
subiect pe agenda întâlnirii a vizat Reţeaua de informare 
REGIO Sud Muntenia - stadiul de dezvoltare şi nivelul 
de performanţă ale Reţelei. Astfel, discuţiile au vizat 
activitatea reţelei de până acum şi tipul de informaţii 
diseminate de ADR Sud Muntenia către membri, menite să 
asigure transparenţa accesării fondurilor europene alocate 
prin Programul Operaţional Regional. 
Totodată s-au purtat discuţii pe marginea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Reţelei comunicatorilor 
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, şi s-au identifi cat metode efi ciente de colaborare 
în vederea sprijinirii comunităţii regionale prin diseminarea 
de informaţii despre posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile.
Obiectivul strategic al reţelei este de a crea un cadru 
unitar care să asigure o informare promptă şi corectă a 
publicului larg, a potenţialilor benefi ciari şi a benefi ciarilor 
despre oportunităţile Programului şi despre modul în care 
proiectele fi nanţate prin POR pot îmbunătăţi aspectele eco-

Prima întâlnire anuală a Reţelei de informare REGIO Sud Muntenia
- 21 octombrie, Călăraşi

Instituţia Prefectului judeţul Ialomiţa a organizat în 
data de 29 octombrie un seminar de informare despre 
oportunităţile de fi nanţare din fondurile europene 
nerambursabile pentru reprezentanţii mediului de afaceri 
din judeţul Ialomiţa.
Întâlnirea de lucru s-a desfăşurat cu participarea repre-
zen tanţilor Ofi ciului Teritorial pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti, ai Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ai Fondului Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Ialomiţa, ai Ofi ciului Judeţean de Plăţi, Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit şi ai antreprenoriatului din judeţul Ialomiţa.
Experţii ADR Sud Muntenia au prezentat invitaţilor 

oportunităţile de fi nanţare din Regio, Axa prioritară 4 
„Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, DMI 
4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală” şi DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, şi Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, DMI 
5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorifi carea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice”.
Scopul organizării acestui seminar a fost identifi carea 
oportunităţilor de fi nanţare pentru mediul de afaceri, 
a difi cultăţilor întâmpinate în accesarea fondurilor 
structurale şi găsirii soluţiilor viabile, care să conducă la 
atragerea de fonduri nerambursabile în judeţul Ialomiţa.

Sprijin pentru IMM-uri şi microîntreprinderi pentru accesarea 
fondurilor structurale - 29 octombrie, Slobozia
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nomice şi sociale ale comunităţilor locale şi regionale. La 
nivelul reţelei vor fi  create o serie de instrumente de lucru, 
al căror rol primordial va fi  acela de a sprijini procesul de 
informare şi promovare a Programului Operaţional Regional. 
Al treilea punct pe ordinea de zi a întâlnirii de lucru a 
vizat stadiul implementării Planului de Comunicare pentru 
Programul Operaţional Regional. Agenţia, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR, are rolul de a implementa 
Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional atât la nivel regional, cât şi la nivel local. De la 
începutul anului 2009, măsurile de informare şi publicitate 
implementate de ADR Sud Muntenia sunt axate pe promovarea 
impactului fi nanţărilor din Programul Operaţional Regional şi 
încurajarea depunerii de noi proiecte. În ceea ce priveşte 
activităţile de promovare a POR implementate din 2009, 
Agenţia a realizat un mini-site dedicat exclusiv Programului 
Operaţional Regional - http://regio.adrmuntenia.ro/. 
Totodată au fost achiziţionate şapte infochioşcuri, denumite 
sugestiv „InfoFinanţări Europene”, ce au fost amplasate în 
sediile Consiliilor judeţene ale regiunii, în locuri cu maximă 
vizibilitate. Pe lângă acestea au fost organizate sesiuni de 
informare atât pentru potenţialii benefi ciari, cât şi pentru 
benefi ciarii de fonduri europene Regio, evenimente ce vor fi  
continuate şi în anul 2010. 
În ultima parte a întrunirii s-au făcut propuneri de activităţi 
şi acţiuni comune a membrilor Reţelei de informare REGIO 
Sud Muntenia. Astfel, unii membri au propus organizarea 
periodică de şedinţe de lucru ale membrilor reţelei la 
nivelul fi ecărui judeţ, în cadrul cărora să se discute punctual 
probleme cu care se confruntă în accesarea fondurilor 
europene. O altă propunere foarte interesantă a fost 
folosirea dezbaterilor publice ca instrument în realizarea 
de proiecte, pentru a cunoaşte priorităţile în localităţile 
vizate din perspectiva comunităţii. Totodată s-a considerat 
necesară organizarea de întruniri cu reprezentanţi ai 
instituţiilor deconcentrate, în vederea conştientizării 
acestora a importanţei obţinerii avizelor în timp util pentru 
depunerea proiectelor. Exemple în acest sens au fost date 
AJOFM, APM, Finanţele publice etc. 

Materialele distribuite în cadrul întâlnirii anuale a Reţelei 
de informare REGIO Sud Muntenia sunt publicate pe site-
ul http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea „Comunicare 
Regio – Documente disponibile pentru descărcare”. Astfel, 
de aici puteţi descărca Planul de Comunicare pentru 
Programul Operaţional Regional - elaborat de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Planifi carea activităţilor 
de comunicare pentru 2009 - elaborată la nivelul regiunii 
Sud Muntenia, Planifi carea activităţilor de comunicare 
pentru 2010 - elaborată la nivelul regiunii Sud Muntenia 
şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Reţelei 
comunicatorilor Regio. 

În luna octombrie, ADR Sud Muntenia a organizat la 
Călăraşi o serie de seminarii de informare şi instruire 
pentru echipele de implementare a proiectelor, ale 
căror contracte de fi nanţare au fost semnate în luna 

septembrie. Proiectele pentru care s-au organizat 
întâlnirile de lucru sunt: „Consolidare, reabilitare şi 
modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella 
(corp A+B), Târgovişte”, „Modernizare cămine, 
modernizare sală de festivităţi, amenajare bază 
sportivă – Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion, oraş Titu”, 
„Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu”, „Modernizare 
Calea Daciei” (municipiul Câmpina) şi „Restaurarea şi 
punerea în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei 
Mânăstiri Vărbila” (judeţul Prahova).
Reprezentanţii echipelor de implementare a acestor 
proiecte au fost informaţi despre priorităţile în 
derularea contractului – acte adiţionale şi despre 
prefi nanţare/cererile de rambursare (prefi nanţare, 
notifi care privind depunerea cererii de prefi nanţare/
rambursare, termen de depunere, documente ce 
trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, 
benefi ciarii au fost instruiţi despre modul în care 
trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind 
conturi analitice, despre Raportul de progres (modul 
de întocmire şi termenul de depunere), detalii legate 
de vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate 
pistele de audit. 
Ultima parte a întâlnirilor de lucru a fost rezervată 
activităţilor de informare şi publicitate ce vor fi  
implementate de către benefi ciari, conform regulilor 
specifi cate în Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Programul Operaţional Regional, ediţia februarie 
2009.

Instruire acordată 
benefi ciarilor ca urmare 
a încheierii contractelor 
de fi nanţare pe 
Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013

Seminar de informare şi instruire pentru benefi ciarii de fonduri 
Regio – 15 octombrie 2009, Călăraşi
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 Revista Presei Revista Presei

  Una din cele mai importante acţiuni pe care le va de-
mara Agenţia în a doua jumătate a lunii noiembrie 
este caravana de informare a potenţialilor benefi -
ciari despre oportunităţile de fi nanţare din Regio
(Pro gra mul Operaţional Regional) pentru sprijini rea 
dezvoltării microîntreprinderilor şi pentru crearea, dez -
vol tarea, modernizarea infrastructu rii de turism pentru
valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice. Astfel vor fi  organizate seminarii de 
instruire în toate judeţele arondate regiunii Sud Muntenia, 
la care reprezentanţii mediului de afaceri şi autorităţile 
publice locale vor fi  informaţi despre modalităţile 
de accesare a fondurilor europene nerambursabile 
ce se acordă prin Programul Operaţional Regional 
(POR). Participanţii la seminarii vor primi informaţii 
de specialitate despre tipul de activităţi eligibile, 
cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare şi selecţie
a cererilor de fi nanţare, circuitul cererilor de fi nanţare 
şi, nu în ultimul rând, despre priorităţile în implemen-
tarea proiectelor. De asemenea, pentru a sprijini şi im-
pulsio na depunerea de proiecte de către mediul privat 
în vederea obţinerii de fi nanţări europene, Agenţia va 
invita la aceste întruniri instituţiile bancare ce îşi desfă-
şoară 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.

  În data de 27 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia va organiza o sesiune interactivă 
cu rolul de promovare a Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013 (Regio) destinată mass-media regională. 
Acest seminar va fi  realizat în vederea informării şi 
conştientizării totodată a reprezentanţilor mass-mediei 
de la nivelul regiunii Sud Muntenia despre oportunităţile 
de fi nanţare din Programul Operaţional Regional. Acesta 
va avea scopul familiarizării reprezentanţilor mass-media 
cu Regio, furnizării de informaţii cu privire la stadiul 
implementării programului la nivelul regiunii noastre, 
precum şi la stadiul de realizare a proiectelor ale căror 
contracte de fi nanţare au fost semnate până în prezent. 
La acest eveniment, care va fi  organizat la Călăraşi, unde 
ADR Sud Muntenia îşi are sediul central, vor fi  invitaţi să 
participe toţi reprezentanţii mass-mediei din regiune (din 
judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova şi Teleorman).

  În luna noiembrie, ADR Sud Muntenia va organiza o serie de 
seminarii de informare şi instruire pentru benefi ciari, ca 
urmare a încheierii contractelor de fi nanţare pe Programul 
Operaţional Regional. La aceste sesiuni de instruire, bene-
fi ciarii vor primi informaţii utile de specialitate despre pro-
cesul de implementare a proiectelor şi despre etapele de 
derulare a activităţilor prevăzute în cererea de fi nanţare.

Evenimente viitoare

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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InfoInfo
 PROIECTE REGIO PROIECTE REGIO

În data de 1 octombrie, oraşul Titu a semnat cel de-al doilea 
contract de fi nanţare din Regio, Axa prioritară 3, Domeniul 
major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă”. Proiectul pentru care s-a 
semnat contractul de fi nanţare vizează extinderea Şcolii 
Generale nr. 1 Titu. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.775.750,08 lei, din 
care:

• valoarea totală eligibilă este de 1.346.633,00 
lei (fi nanţare nerambursabilă şi contribuţia 
benefi ciarului);

• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
1.144.638,05 lei;

• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 175.062,29 lei;

• co-fi nanţarea eligibilă a benefi ciarului: 26.932,66 
lei.

Obiectivul general al acestui proiect îl constituie 
extinderea spaţiului existent al Şcolii Generale nr. 1 din 
oraşul Titu cu o clădire P+2, ce va include şase săli de 
clasă şi una de mese. Totodată, cu ajutorul fondurilor 
europene, unitatea şcolară va fi  dotată cu mobilier şi 
echipamente didactice. 
Realizarea acestui proiect va contribui la îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii de educaţie, prin asigurarea unui 
proces educaţional la standarde europene şi creşterea 
numărului de elevi în Şcoala Generală cu clasele I - VIII 
nr. 1. Durata de implementare a acestui proiect este de 
14 de luni.
„Oraşul Titu a semnat două contracte de fi nanţare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. Modernizarea 
celor două instituţii de învăţământ face parte dintr-o 

Oraşul Titu primeşte pentru a doua oară fonduri europene pentru 
reabilitarea unei instituţii de învăţământ

iniţiativă mai complexă de investiţii a Consiliului Local 
Titu – proiectul <<Infrastructura de locuit, de sănătate şi 
educaţională în perspectiva dezvoltării socio-economice a 
oraşului Titu>>.   
Valoarea nerambursabilă solicitată de aplicanţi a depăşit 
alocarea fi nanciară regională pentru infrastructura 
educaţională (DMI 3.4) cu aproximativ 200%. 14 septembrie 
a fost ultima zi de depunere a proiectelor. 
Aceeaşi situaţie de depăşire a valorii fondurilor alocate la 
nivelul regiunii Sud Muntenia o întâlnim şi la domeniul 3.1, 
în ceea ce priveşte infrastructura serviciilor de sănătate. 
Astfel, 28 septembrie a fost termenul limită de depunere 
a aplicaţiilor pentru ‹‹Reabilitarea/modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate››. 
Sperăm că la nivelul Comitetului de Monitorizare a 
Programului Operaţional Regional, ce se va reuni în 
perioada 22 - 23 octombrie, 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.

Sursă: http://lideruldeopinie.ro/images/2009/septembrie/scoala.jpg

În data de 6 octombrie s-a semnat cel de-al treilea contract 
de fi nanţare din Regio - Axa prioritară 2, Domeniul major 
de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/
reabilitarea şoselelor de centură” de la nivelul judeţului 
Călăraşi. Proiectul, al cărui benefi ciar este Consiliul 
Judeţean Călăraşi, are ca obiectiv general „Modernizarea 
şi reabilitarea drumului judeţean DJ 303, tronsonul Călăreţi 
+ Valea Argovei, Km 0+000 – 26+294”.  
Valoarea totală a proiectului este de 55.557.533,56 lei, din 
care:

• valoarea totală eligibilă este de 46.687.002,99 
lei (fi nanţare nerambursabilă şi contribuţia 
benefi ciarului);

• valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA aferentă 
acesteia, este de 0,00 lei;

• valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 
8.870.530,57 lei;

• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
40.384.257,59 lei;

• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 
5.320.744,41 lei;

• co-fi nanţarea eligibilă a Benefi ciarului: 982.000,99 lei.
Cele peste 13 milioane de euro atrase prin intermediul 
Regio vor fi  folosite pentru reabilitarea şi modernizarea 
a 24,7 km de drum judeţean. Durata de implementare a 
proiectului este de  31 de luni.
„În prezent, transportul se realizează cu costuri ridicate, 
pe un drum parţial modernizat, cu două benzi de 
circulaţie cu îmbrăcăminte degradată şi capacitate de 
circulaţie redusă, care nu corespunde cerinţelor de trafi c 
rutier actuale şi de perspectivă, cu implicaţii directe 
negative asupra siguranţei circulaţiei. Tronsonul din DJ 
303 ce va fi  reabilitat şi modernizat cu fonduri Regio va 
facilita accesul la reţeaua naţională de infrastructură 
rutieră, contribuind astfel la scoaterea din izolare şi 
creşterea accesibilităţii unor zone cu potenţial turistic 
şi piscicol neexploatat corespunzător ”, a declarat Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia.

Judeţul Călăraşi primeşte fi nanţare Regio pentru cel de-al treilea 
proiect privind reabilitarea infrastructurii rutiere
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Harta administrativă 
a drumului ce va fi  

reabilitat

În data de 16 octombrie s-a semnat cel de-al doilea contract 
de fi nanţare din Regio - Axa prioritară 2, Domeniul major 
de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/
reabilitarea şoselelor de centură” de la nivelul judeţului 
Teleorman. Proiectul, al cărui benefi ciar este Consiliul 
Judeţean Teleorman, are ca obiectiv reabilitarea DJ 506, 
Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400 – 58+000.
Valoarea totală a proiectului este de 62.482.442,49 lei, din 
care:

• valoarea totală eligibilă este de 52.105.690,38 
lei (fi nanţare nerambursabilă şi contribuţia 
benefi ciarului);

• valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA aferentă 
acesteia, este de 476.670,94 lei;

• valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 
9.900.081,17 lei.

• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
45.071.422,18 lei;

• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 
5.992.154,39 lei;

• cofi nanţarea eligibilă a Benefi ciarului: 1.042.113,81 
lei.

Cele aproape 15 milioane de euro atrase prin intermediul 
Regio vor fi  folosite pentru reabilitarea şi modernizarea a 
peste 40  km de drum judeţean. Durata de implementare 

Judeţul Teleorman primeşte fi nanţare Regio 
pentru cel de-al doilea proiect privind 
reabilitarea infrastructurii rutiere

a proiectului este de 17 luni. Prin implementarea acestui 
proiect se urmăreşte stimularea dezvoltării economice, 
sociale, durabile şi echilibrate teritorial a regiunii Sud 
Muntenia, potrivit nevoilor şi resurselor specifi ce, cu 
accent pe sprijinirea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.
Obiectivul specifi c îl constituie asigurarea unor standarde 
ridicate infrastructurii de transport rutier, crearea de legă-
turi între localităţile teleormănene şi cu cele din judeţele 
limitrofe.  
„Proiectul judeţului Teleorman are un impact semnifi cativ 
pentru regiunea noastră. Acesta va realiza o conexiune 
rutieră între localităţile de la limita judeţului Giurgiu cu 
cele din Teleorman până la limita judeţului Argeş, fapt ce va 
contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale pe 
raza cărora trece drumul. Prin intermediul fondurilor Regio 
vor fi  realizate legături rapide cu drumurile naţionale şi 
de aici către coridoarele de transport europene, iar pentru 
creşterea volumului transportului de călători şi al celui de 
mărfuri”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 21 octombrie
Până la data de 21 octombrie, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 270 de 
proiecte prin care se solicită fi nanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional). 

Din cele 270 de proiecte depuse, 56 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 194 milioane de euro)
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. 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 mil. 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.

 AXA PRIORITARĂ 2: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale (buget 124,76 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi moder-
ni zarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, in-
clu siv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

Până în pre zent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 
res pinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată 
prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. 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 nan ciară, iar pentru 15 s-au semnat contractele de fi nan-
ţare. Cele cincisprezece contracte semnate sunt prezentate 
în tabelul 1.

 AXA PRIORITARĂ 3: 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. 
euro) are patru domenii majore de intervenţie:
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/moderni-
zarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – 
alocare regională 24,21 mil. euro.
Au fost depuse douăsprezece proiecte, din care patru 
se afl ă în prezent în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, cinci în etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară, unul în rezervă şi două în etapa de 
analiză a proiectului tehnic, asistenţa nerambursabilă 
solicitată fi ind de aproximativ 48,79 mil. euro.
Notă:  Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de inter-

venţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse patru proiecte, din care unul a fost respins, unul 
se afl ă în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi 
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eligibilităţii, unul în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară, 
iar un altul se afl ă în etapa precontractuală de analiză a 
proiectului tehnic, asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind 
de aproximativ 1,5 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu 
echi pamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în si-
tuaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. A fost 
de  pus un proiect, ce în prezent se afl ă în stadiul evaluării 
confor mităţii administrative şi eligibilităţii, asistenţa 
fi nancia ră solicitată de către aplicant fi ind de aprox. 9,6 
mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru for-
ma re profesională continuă – alocare regională 34,46 mil. 
euro. 
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din 
care: 3 contracte de fi nanţare sunt semnate, 4 proiecte sunt 
în etapa de vizită la faţa locului, 17 proiecte sunt în etapa 
precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de 
fi nanţare revizuite, 73 de proiecte sunt în etapa de evaluare 
tehnică şi fi nanciară, 3 proiecte au fost respinse, asistenţa 

nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fi ind de 
aproximativ 104,43 milioane de euro.
Cele trei contracte semnate sunt prezentate în tabelul 2.
 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. 
S-au depus trei proiecte, unul a fost ulterior retras de către 
aplicant, iar două proiecte sunt în etapa precontractuală de 
analiză a proiectului tehnic. Asistenţa fi nanciară nerambursa-
bilă solicitată este de aproximativ 7,05 mil. 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 Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. euro.
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de 
depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de 
fi nanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în 

 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 – 
Slăveşti – 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 DJ 301 tronsonul Fundeni – Budeşti, km 
13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80

Modernizare DJ 734: 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

Modernizarea DJ 730: 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

Modernizarea DJ 703I: 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 DJ 201B, km 19+000 - km 39+950, pe traseul 
limita jud. 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

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08
Modernizarea si reabilitarea drumului judeţean DJ303 tronsonul Călăreţi - Valea Argovei, 
km 0+000 - 26+294

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa nerambursabilă
Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional 
„Constantin Carabella” (corp A+B), Târgovişte

Municipiul 
Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00

Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, amenajare 
bază sportivă – Liceul Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01

Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34

TOTAL  - lei - 26.390.141,18 21.562.507,35

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.

Tabelul 1

Tabelul 2

Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
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 AM POR

Notă privind constituirea listei de rezervă 
pentru cererile de fi nanţare depuse în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional a emis o NOTĂ către solicitanţii de fi nanţare privind 
constituirea listei de rezervă pentru cererile de fi nanţare 
depuse în cadrul Programului Operaţional Regional.
Astfel, pentru axele prioritare/domeniile majore de 
intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, pentru care sunt lansate cereri de proiecte cu 
depunere continuă, suspendarea depunerii de cereri de 
fi nanţare, ca urmare a atingerii valorii alocate, se va realiza 
în momentul în care fondurile solicitate prin contractele 
de fi nanţare încheiate şi prin cererile de fi nanţare afl ate 
în proces de evaluare şi selecţie depăşesc cu 50% valoarea 
totală alocată pe regiunea respectivă (suma între alocarea 
FEDR şi alocarea de la bugetul de stat, mai puţin contribuţia 
solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului), pentru 
respectivul domeniu major de intervenţie, în perioada de 
programare 2007-2013. Textul integral al documentului este 
publicat pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea 
Prevederi aplicabile potentialilor benefi ciari.

Notă privind declaraţia de eligibilitate 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării şi 
Locuinţei a publicat în luna octombrie instrucţiunea privind 
ar monizarea ghidurilor solicitantului aferente Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Manualului de eva-

valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care 
asistenţa fi nanciară nerambursabilă solicitată aproximativ 
45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei 
aplicanţi au renunţat la semnarea contractului 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. 
Au fost depuse nouă proiecte, din care unul a fost respins 
ca neconform administrativ şi redepus ulterior, un contract 
de fi nanţare a fost semnat, un proiect se afl ă în etapa 
precontractuală de analiză a proiectului tehnic, patru 
proiecte se afl ă în prezent în etapa de evaluare tehnică 
şi fi nanciară şi două proiecte sunt în curs de evaluare 
a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Valoarea 
asistenţei fi nanciare nerambursabile solicitate prin aceste 
proiecte este de aproximativ 26,03 mil. 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. 
S-au depus treisprezece proiecte până la termenul limită de 
19.12.2008, din care şapte proiecte au fost respinse, trei se 
afl ă în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, unul în 
etapa de vizită la faţa locului şi două în etapa de contrac-
tare. Proiectele afl ate în evaluare au o valoare a asis ten ţei 
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.

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa nerambursabilă
Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Medieval al 
Fostei Mânăstiri Vărbila

Parohia Vărbila, com. 
Iordacheanu, jud. Prahova 8.214.351,04 6.656.946,88

TOTAL  - lei - 8.214.351,04 6.656.946,88

Tabelul 3

lua re, selecţie şi contractare al AM POR cu Hotărârea nr. 
42 a Comitetului de Monitorizare al POR. Având în vede re 
Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programu-
lui Operaţional Regional, au survenit modifi cări la declaraţia 
de eligibilitate depusă de solicitanţii de fi nanţare la dosarul 
cererii de fi nanţare. Totodată s-a modifi cat criteriul corespun-
ză tor în grilele de verifi care a conformităţii administrative 
şi eligibilităţii, precum şi în descrierea realizată în Ghidul 
solicitantului (secţiunea „Eligibilitatea solicitantului”). De-
talii despre aceste modifi cări găsiţi în nota privind declaraţia 
de eligibilitate, pe care o puteţi citi pe site-ul Agenţiei 
pen tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – http://regio.
adrmuntenia.ro, secţiunea Prevederi aplicabile poten-
ţialilor benefi ciari.

Domeniul de fi nanţare 5.2 a fost relansat! 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei a lansat apelul de proiecte pentru Domeniul major 
de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea in-
fras truc turii de turism pentru valorifi carea resurselor natu-
ra le şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. În data de 
30 octombrie a fost publicat Ghidul solicitantului pentru 
DMI 5.2. Cererile de fi nanţare pot fi  depuse continuu, 
în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 23 
noiembrie. Ghidul solicitantului pentru DMI 5.2 poate 
fi  descărcat de pe site-ul http://regio.adrmuntenia.ro, 
Secţiunea Ghidul solicitantului, Axa prioritară 5, DMI 
5.2 – link: http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major-
de-interventie-5-2-crearea-dezvoltarea-modernizarea-
infrastructurii-de-turism-pentru-valorificarea-resurselor-
naturale-si-cresterea-calitatii-serviciilor-turistice-p61.html.
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Întrebări frecvente pentru axele prioritare ale 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 major de intervenţie 4.1 „Dez-
volta rea 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 
fezebilitate 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;

• proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la 
construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente se ela-
bo rează în următoarele faze: expertiză tehnică şi, după 
caz, audit energetic, documentaţie de avizare a lu crărilor 
de intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie.

  O persoană fi zică autorizată (PFA) poate aplica 
pe Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”?

RĂSPUNS: Potrivit condiţiilor de eligibilitate din Ghidul 
solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de 

InfoInfo
 OPORTUNITĂŢI OPORTUNITĂŢI

intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, 
sunt eligibile doar societăţile comerciale şi societăţile 
cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinde-
rilor. Legile nr. 31/1990, nr. 364/2004 şi 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: Pe website-urile www.inforegio.ro şi http://
regio.adrmuntenia.ro sunt publicate lista cu mijloacele fi xe 
din H.G. nr. 2139/2004 şi clarifi cările Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi a Locuinţei privind eligibilitatea cheltuielilor. 
  Pe Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor” este eligibil un 
proiect care are ca activitate doar achiziţia de 
echipamente?

RĂSPUNS: Potrivit condiţiilor de eligibilitate din Ghidul 
solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltă rii 
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de 
in ter venţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderi-
lor”, pot fi  depuse proiecte ce vizează doar achiziţia de 
echipamente.
  Pe Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor” poate fi  depus 
un proiect pentru crearea unei baze sportive? 
Terenul se afl ă în mediu urban.

RĂSPUNS: Potrivit condiţiilor de eligibilitate din Ghidul 
solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvol tării 
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinde-
rilor”, activitatea este eligibilă dacă societatea este 
microîntreprindere. Totodată este obligatoriu ca societatea 
să aibă minim un an vechime.

Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvol-
tare, 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 ne-
ram bur sa bile din regiunea Sud Muntenia care doresc să 
realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document sunt 
prezentate oportunităţile de fi nanţare ale celor şapte pro-
gra me operaţionale ce se derulează în prezent în România, 
Pro gramul 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 instrumen-
tele 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 
octombrie 2009, publicaţia poate fi  accesată pe site-ul 
Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca - 
Documente utile.

Catalogul surselor de fi nanţare (octombrie 2009)
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