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Cea de-a XI-a reuniune a Comitetului Comun
de Monitorizare al Programului de Cooperare

Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013
joi, 6 martie, directorul Agenţiei pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a par-
ticipat, în calitate de preşedinte al Consiliului Di-
rector al Biroului pentru Cooperare transfronta-
lieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria,
la cea de-a Xi-a reuniune a Comitetului Comun de
Monitorizare al Programului de Cooperare trans-
frontalieră România - Bulgaria 2007 – 2013. 

evenimentul, ce a avut loc la Ruse (Bulgaria),
a fost organizat de către Autoritatea de Manage-
ment a Programului de Cooperare transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013 - Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Administraţiei Publice din Româ-
nia, Autoritatea naţională - Ministerul Dezvoltării
Regionale din Bulgaria şi Secretariatul tehnic Co-
mun al Programului de Cooperare transfrontalieră
România - Bulgaria 2007 - 2013 - Biroul Regional
pentru Cooperare transfrontalieră Călăraşi pentru
Graniţa România - Bulgaria.

În cadrul reuniunii s-au luat decizii importante
cu privire la stadiul implementării Programului, în
special legat de stadiul financiar şi de aspectul pri-
vind supracontractarea la nivelul PCt RO - BG 2007
- 2013 a proiectelor din lista de rezervă. totodată,

au fost prezentate membrilor Comitetului Comun
de Monitorizare măsurile luate de către Autorita-
tea de Management privind stadiul implementării
recomandărilor auditului şi ale evaluării interme-
diare, activitatea de comunicare şi stadiul reali-
zării indicatorilor la nivelul Programului. Re pre -
zentanţii Autorităţii de Management au subliniat
faptul că, la finele anului 2013, Programul a în -
registrat o rată de absorbţie de 53,4% din alocarea
financiară de la nivelul Programului, reprezentând
cereri de plată transmise la Comisia euro peană. 

Conform regulamentelor europene privind in-
strumentele structurale, Comitetul Comun de Moni-
torizare are rolul de a superviza Programul şi de a
asigura calitatea şi eficacitatea implementării Pro-
gramului şi a proiectelor din cadrul lui. Comitetul a
fost înfiinţat şi este alcătuit din repre zen tanţi la ni-
vel naţional, regional şi local ai celor do uă state.

Pentru informaţii suplimentare privind Comi-
tetul Comun de Monitorizare, precum şi pentru de-
talii referitoare la Programul de Cooperare trans-
frontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, vă in-
vităm să accesaţi pagina de internet a Programului:
www.cbcromaniabulgaria.eu.
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În data de 6 martie, directorul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a
participat, în calitate de preşedinte al Consiliului
Director al Biroului pentru Cooperare transfronta-
lieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria,
la cea de-a cincea întâlnire a Grupului Comun de
Lucru pentru pregătirea următoarei perioade de
programare 2014 - 2020 pentru cooperare terito-
rială româno-bulgară. evenimentul, ce s-a desfăşu -
rat la Ruse, a fost organizat de Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Administraţiei Publice din Româ-
nia şi Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria,
cu sprijinul Biroului Regional pentru Cooperare
transfrontalieră Călăraşi. 

Subiectele de discuţie au vizat obiectivele te-
matice pentru Programul de Cooperare transfron-
talieră România - Bulgaria 2014 - 2020 şi a  prio rităţilor
de investiţii selectate de către Consultant, pe baza
rezultatelor analizei teritoriale şi a concluziilor se-
siunilor de consultare organizate cu actorii regio-
nali şi locali din zona eligibilă. Din cele 11 obiec-
tive tematice stabilite prin regulamentele euro-
pene au fost selectate cinci obiective (obiectivele
tematice 5, 6, 7, 8 şi 11) şi opt priorităţi de inves-
tiţii. Mai multe detalii vor fi publicate în perioada
imediat următoare pe pagina de internet a Progra-
mului - www.cbcromaniabulgaria.eu. 

Grupul Comun de Lucru are rolul de a asigura
eficienţa şi calitatea planificării şi programării vii-
torului exerciţiu financiar, respectiv a Programului
de Cooperare transfrontalieră România - Bulgaria
2014 - 2020. Grupul are în componenţa sa reprezen -
tanţi de la nivel naţional, regional şi local ai celor
două state.

informaţii suplimentare privind Grupul Comun
de Lucru sunt disponibile pe pagina de internet a
Programului: www.cbcromaniabulgaria.eu, unde
vor fi publicate documentele discutate în cadrul
reuniunilor grupului, precum şi detalii referitoare
la Programul de Cooperare transfrontalieră Româ-
nia - Bulgaria 2007 - 2013.
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Liviu Muşat - preşedintele Consiliului Director al Biroului pentru
Cooperare transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România –
Bulgaria, nicoleta Mincu - director BRCt Călăraşi, şi Bogdan
Muşat - şeful Secretariatului tehnic Comun al PCt RO-BG
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Întâlnirea Grupului Comun de Lucru
pentru pregătirea următoarei perioade

de programare 2014 - 2020
pentru cooperare teritorială româno-bulgară
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În data de 6 martie, reprezentanţii»
ADR Sud Muntenia au participat
la evenimentul „Programul Operaţional
Sectorial <<Creşterea Competitivităţii
Economice>>”. Evenimentul a avut loc
la Bucureşti şi a fost organizat de către
Autoritatea de Management POS CCE.

temele de discuţie din cadrul acestei întâlniri
au vizat stadiul actual al POS CCe şi evoluţia ab -
sorbţiei în 2013, precum şi schimbările instituţio -
na le la nivelul gestionării programelor destinate
creşterii competitivităţii economice. totodată, s-au
purtat discuţii legate de simplificarea procesului
de derulare a achiziţiilor beneficiarilor privaţi şi
de rambursare a cheltuielilor, dar şi despre meca-
nismul privind decontarea cererilor de plată.

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodoro vici,
solicită AM POS CCE semnarea contractelor
de finanţare până la finalul lunii aprilie 2014

Cu acest prilej, ministrul fondurilor europene,
eugen teodorovici, a declarat că până în luna apri-
lie a acestui an trebuie semnate toate contractele
de finanţare pentru care nu a fost finalizată încă
evaluarea şi a cerut conducerii Autorităţii de Mana -
gement POS CCe mobilizare totală în vederea re-
cuperării decalajelor din trecut.

„Valoarea proiectelor rămase încă în diverse
faze de evaluare şi contractare este de aproxima-
tiv 300 milioane de euro, din care majoritatea sunt
proiecte de investiţii mari, importante pentru eco -
nomia naţională. Actualul Guvern este unul care sus -
ţine foarte mult sectorul privat, cel căruia i se a -
dresează acest program. Nu vă ascund faptul că
anul 2014 este unul dificil pentru că trebuie să
continuăm ceea ce am început în 2013, adică să
nu pierdem nici măcar un euro din banii europeni.
Am reuşit acest lucru în 2013, aşadar se poate, şi nu
sunt multe statele care au făcut acest lucru. Acum

trebuie să ne propunem o ţintă şi mai înaltă, iar pen -
tru aceasta avem nevoie, în mod obligatoriu, de
un sistem de implementare eficient şi simplificat.
Este un obiectiv pe care îmi propun să-l atingem
până la finalul acestui an. Nu trebuie să reuşim să
facem doar absorbţie, ci şi să perfectăm un model
de implementare care să aibă impact în economia
românească”, a subliniat eugen teodorovici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
– instrument în sprijinul competitivităţii

întreprinderilor

http://www.fonduri-ue.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Peste 12 milioane de euro realocate
în cadrul programului Regio 

pentru sprijinirea IMM-urilor!
La nivelul regiunii Sud Muntenia se va redes-

chide sesiunea de depunere a proiectelor pentru
dezvoltarea iMM-urilor în cadrul Programului Ope-
raţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Spri-
jinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi
local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Spriji-
nirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre-
prinderilor” va fi publicat până la sfârşitul acestei
luni, contractarea proiectelor urmând să se reali-
zeze până în data de 30 iunie 2014, iar implemen-
tarea acestora să se facă până în data de 31 decem-
brie 2015.

În urma analizei efectuate de ADR Sud Munte-
nia privind stadiul absorbţiei fondurilor pe toate
axele Programului Operaţional Regional a reieşit
faptul că aproximativ 12,55 de milioane de euro re-
prezintă fonduri rămase neacoperite de proiectele
din cadrul DMi 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structu-
rilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regio-
nală şi locală” şi, din acest motiv, vor fi realocate,
în cadrul aceleiaşi axe prioritare, către DMi 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

Realocarea fondurilor în cadrul Axei prioritare
4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regio -
nal şi local” a POR, de la DMi 4.1 la DMi 4.3, a fost
aprobată săptămâna trecută de către Consiliul pen-
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi urmează

să primească girul Comitetului de Monitorizare a
Programului Operaţional Regional (CM POR). 

Suma înregistrată în urma renunţării la finan-
ţare a unor investiţii în structuri de sprijinire a afa-
cerilor poate fi suplimentată cu economiile ce vor
fi înregistrate în cadrul DMi 4.1 până la data apro-
bării redeschiderii apelului de proiecte în cadrul li-
niei de finanţare pentru dezvoltarea microîntreprin-
derilor (DMi 4.3) de către CM POR.
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În data de 5 martie a avut loc»
reuniunea anuală a Autorităţilor de
Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru
Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative (PODCA).

La întrunire au participat reprezentanţi ai Di-
recţiei Generale pentru Ocuparea forţei de Muncă,
Afaceri Sociale şi incluziune din cadrul Comisiei eu-
ropene, ai Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de
Conturi a României, ai Autorităţii de Certificare şi
Plată din cadrul Ministerului finanţelor Publice, ai
AM POS DRU şi AM PODCA, dar şi reprezentanţi ai
organismelor intermediare POS DRU. Discuţiile au
vizat eficientizarea sistemului de atragere a fon-
durilor structurale şi de coeziune de către ţara
noastră.

„Transferul recent a două Autorităţii de Ma-
nagement la MFE reprezintă un pas important în
reformarea întregului sistem de implementare.
Pornim astfel un proces de simplificare a structurii
instituţionale, care trebuie să fie mai eficientă şi
să sprijine beneficiarii. În cadrul reuniunii am dis-
cutat, în principal, despre deficienţele majore în
implementarea POS DRU, iar în baza informaţiilor
prezentate de AM POS DRU reprezentanţii MFE ur-
mează să identifice un prim set de soluţii. Acestea
vor viza finalizarea evaluării proiectelor depuse
în vara anului 2013, finalizarea contractării fon-
durilor europene, evitarea dezangajării automate
a fondurilor alocate la nivelul acestui program şi,
nu în ultimul rând, corectarea informaţiilor din
SMIS - Sistemul Unic de Management al Informa-
ţiei”, a declarat ministrul fondurilor europene, eu-
gen teodorovici.

Reamintim că începând cu data de 1 martie
au fost transferate în subordinea Mfe Autorităţile
de management POS DRU şi POS CCe (Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”).

„Urmărim crearea unui sistem la standarde
europene şi vă reamintesc că astfel de măsuri au

dat rezultate notabile încă din luna mai a anului
2012. România a încasat peste 1,2 miliarde de
euro din fondurile structurale şi de coeziune în
luna februarie 2014, sumă ce reprezintă aproape
25% din încasările din perioada 2007 - 2013. Toate
aceste recorduri în cascadă înregistrate în luna fe-
bruarie, 830 de milioane de euro fonduri europene
într-o singură zi, 20 februarie, şi încă 304,6 mi-
lioane de euro, în ziua următoare, 21 februarie,
se datorează tocmai măsurilor adoptate de către
actualul Guvern al României în 2013, un an foarte
bun din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor.
Mai mult, la începutul lunii în curs, martie 2014,
a mai fost transferată de către Comisia Europeană
suma de 55 de milioane de euro”, a adăugat mi-
nistrul fondurilor europene, eugen teodorovici.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

eugen teodorovici, ministrul fondurilor europene
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Reuniunea anuală a Autorităţilor de Management
POS DRU şi PODCA
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MDRAP contribuie la o mai bună planificare strategică
a oraşelor din România, printr-un proiect european

Ministerul Dezvoltării Regionale»
şi Administraţiei Publice (MDRAP)
contribuie la creşterea capacităţii
administrative a autorităţilor
administraţiei publice din România,
printr-un proiect finanţat din fonduri
europene.

Astfel, MDRAP, în parteneriat cu Asociaţia Ora-
şelor din România (AOR) şi Asociaţia Secretarilor
Oraşelor din România (ASOR), va implementa, în
perioada 26.02.2014 – 26.11.2015, proiectul „Dez-
voltarea capacităţii de planificare strategică la ni-
velul autorităţilor administraţiei publice locale
ale oraşelor din România”.

Proiectul, cofinanţat din fondul Social european,
prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacită-
ţii Administrative 2007-2013, are ca obiectiv gene-
ral creşterea capacităţii administrative a autorită-
ţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Proiectul urmăreşte să dezvolte, la nivelul oraşelor
din România, capacitatea de planificare strategică
a autorităţilor publice. În acest scop sunt prevă-
zute activităţi de formare pentru angajaţii din ad-
ministraţia publică, aceştia urmând să aplice cunoş -
tinţele dobândite în instituţiile în care lucrează.

Beneficiarii activităţilor de formare vor ges -
tiona ulterior, la nivelul autorităţilor publice în
care sunt angajaţi, procesul prin care vor fi actua-
lizate/ elaborate strategia locală de dezvoltare
durabilă şi cel puţin două proiecte cu finanţare din
fonduri nerambursabile. Se estimează realizarea,
în acest fel, a 100 de strategii locale de dezvoltare
durabilă elaborate pentru oraşele selectate şi a cel
puţin 200 de proiecte (câte două proiecte pentru
fiecare oraş). Beneficiarii vor avea, pe tot parcur-
sul activităţilor, sprijinul echipei de implementare
a proiectului şi al unor experţi externi în domeniul
politicilor publice locale şi al elaborării/ manage-
mentul proiectelor.

Grupul ţintă al proiectului este format din au-
torităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
şi angajaţii acestora: 10 din cadrul MDRAP, care vor
urma modulul pentru a deveni formatori şi 300 ai

autorităţilor publice locale din oraşele selectate
(câte trei din fiecare oraş), care vor fi formaţi în
domeniile politici publice locale, management fi-
nanciar al proiectelor şi managementul proiectelor.

Selectarea celor 100 de oraşe participante va
avea la bază următoarele criterii: disponibilitatea;
asumarea obligaţiei de a asigura participarea a trei
persoane (care să nu mai fi beneficiat de instruire
în acelaşi domeniu, finanţată din fonduri publice);
dispunerea teritorială (cel puţin un oraş din fiecare ju -
deţ); data transmiterii documentelor în forma cerută.

tot în cadrul proiectului vor fi organizate, pen -
tru schimbul de experienţă, trei vizite de studiu în trei
oraşe situate în ţări din cadrul Uniunii europene.

Un alt rezultat stabilit prin proiect este elabo -
rarea unui document de analiză statistică referitor
la structura socio-economică a oraşelor implicate.

Coordonarea proiectului este asigurată la ni-
vel naţional, alte activităţi urmând să aibă loc la ni -
vel regional (sesiunile de formare, seminarii, ate-
liere de lucru), la nivel local (elaborarea/ actuali -
zarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă,
elaborarea proiectelor etc.) şi la nivel interna ţio -
nal (vizitele de studiu).

valoarea totală eligibilă a proiectului este de
7.188.994 de lei (fără tvA), din care 6.110.644,90
lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din
fondul Social european, iar 1.078.349,10 lei – co-
finanţarea eligibilă a beneficiarului şi a partene-
rului (AOR).

Sursa: www.mdrap.ro
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Programul naţional multianual pentru susţinerea
meştesugurilor şi artizanatului – 2014

Beneficiari eligibili: iMM-uri, persoane fizice
autorizate, societăţi cooperative, întreprinderi in-
dividuale, întreprinderi familiale, asociaţii profe-
sionale sau fundaţii.

Valoarea finanţării acordate: max. 1000 de lei,
reprezentând cheltuieli de cazare şi transport.

Perioada de depunere: Înscrierea în program
se va putea face începând cu 17 martie 2014, ora
10:00, şi se va închide cu trei zile înainte de desfă -
şurarea ultimului târg regional.

Finanţator: Agenţia pentru implementarea Pro -
iectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Buget: 1.000.000 de lei.
Obiectivul Programului: Stimularea dezvoltă -

rii meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a
întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, pro -
tejarea meseriilor care presupun un număr mare de
operaţii executate manual şi relansarea serviciilor
şi a produselor obţinute de aceştia, în special a ce-

lor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, promovarea acestor produse
şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Acţiuni finanţate:
organizarea a opt târguri regionale ale meşteşuga-•

rilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare;
organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere•

de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor
şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari,
câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de pro-
duse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor
de succes şi a îmbunătăţirii competenţelor antrepre-
noriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşte-
şugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de
aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate
apelându-se la tehnologii simple şi având o compo-
nentă de prelucrare manuală semnificativă;

diseminarea de materiale informative.•
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Heritage Plus - oportunităţi de finanţare pentru proiecte culturale
Beneficiari eligibili: ţări participante la pro-

gram: italia, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, franţa,
irlanda, Lituania, Moldova, Olanda, norvegia, Polonia,
România, Slovacia, Spania, Suedia şi Marea Britanie.

Beneficiari eligibili din România: universităţi,
centre publice de cercetare, centre private şi nonprofit
de cercetare, sectorul comercial, inclusiv iMM-uri.

Valoarea finanţării acordate: max. 75.000 de
euro pentru proiecte depuse în România.

Termen de depunere: 28 aprilie 2014.
Finanţator: Programul jPi Cultural Heritage.
Obiectiv general: Programul Heritage Plus a fost

conceput pentru a genera noi cercetări menite să pro-
moveze utilizarea şi managementul sustenabil al moş-
tenirii culturale, susţinând astfel dezvoltarea socială.

Priorităţi:
păstrarea moştenirii culturale tangibile şi ex-•

presiile intangibile asociate;
strategii sustenabile pentru protejarea şi ges -•

tionarea moştenirii culturale;
folosirea şi refolosirea tuturor tipurilor de moş -•

teniri culturale.

Buget: 9 milioane de euro buget total; 200.000
de euro bugetul României.

Poiecte eligibile: Programul vizează proiecte
de cercetare care să aibă o componentă colabora-
tivă: cel puţin trei echipe de cercetare din trei ţări
participante la program.

Proiectele de cercetare propuse trebuie să
se încadreze în următoarea teme generale:

dezvoltarea de noi metodologii, tehnologii şi•
produse pentru evaluarea, protejarea şi manage-
mentul artefactelor istorice sau moderne, clădiri-
lor sau siturilor arheologice;

metode şi instrumente pentru înţelegerea meca -•
nismelor de distrugere şi descompunere (inclusiv
schimbările climatice) a moştenirii culturale tangibile;

materiale, tehnologii şi proceduri pentru con-•
servarea moştenirii culturale tangibile;

creşterea nivelului de înţelegere, în ceea ce•
priveşte valorile culturale, interpretarea, etică şi
i dentitatea tuturor formelor de moştenire cultura -
lă (tangibilă, intangibilă şi digitală).

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

http://www.fonduri-structurale.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Până în data de 10 martie 2014, la sediul Agen-
ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au
fost depuse 893 de proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Ope-
raţional Regional), Planul integrat de Dezvoltare Ur-
bană pentru Polul de Dezvoltare (PiDU) – Municipiul

Piteşti, PiD-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre ur-
bane. Până la această dată au fost semnate 529 de
contracte de finanţare, cu o valoa re nerambursabilă
solicitată de 3.095.077.465,22 lei. Din cele 529 de
contracte semnate, 42 de proiecte au fost reziliate.

IN
FO

 REG
IO

Instrucţiunea nr. 118, privind verificarea obiectivelor şi a indicatorilor
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis instrucţiunea nr. 118/ 27.02.2014, ce

completează Procedura de Monitorizare a proiectelor finanţate prin POR (ediţia a iii-a a manualului), prin introducerea
unui nou capitol v – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare POR (Axele 1 – 5).

Această completare a procedurii a fost determinată de recomandarea Autorităţii de Audit, potrivit căreia, la autoriza-
rea cererilor de rambursare, Autoritatea de Management se va asigura de corelarea indicatorilor fizici şi financiari ai
proiectelor, valorificând informaţiile disponibile la nivelul Direcţiei Monitorizare. La vizitele pe teren desfăşurate de Oi în
vederea verificării Cererii de rambursare finală va participa şi reprezentantul Departamentului responsabil de monitori-
zare a proiectelor, care va redacta Raportul final de vizită la faţa locului, potrivit prezentei proceduri astfel completată.
Ulterior, şeful Oi va comunica în scris şefului AM POR (şi în atenţia Direcţiei Monitorizare) finalizarea analizei pe fiecare
proiect în parte, confirmând îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi semnalând după caz, diferenţele
existente faţă de prevederile contractuale, însoţite de propunerile de măsuri din partea Oi.

Prin această instrucţiune se completează şi Capitolul i. Verificare de documente, pasul Rt/Rf1, cu precizarea că Be-
neficiarul va transmite Oi Raportul de progres final la momentul depunerii Cererii de rambursare finală, în acelaşi for-
mat cu Raportul de progres trimestrial, Anexa 2A/2B la prezenta procedură. Rapoartele de progres se vor depune la Oi,
în atenţia Departamentului responsabil de monitorizarea proiectelor şi vor fi însotiţe de Procesele-verbale de recepţie la
terminarea lucrărilor şi/sau de Procesele-verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate. Prezenta instrucţiune
poate fi descărcată de pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, sec-
ţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr118din27022014.pdf.

http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr118din27022014.pdf
http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE
Până în data de 10 martie 2014, Agenţia pentru

Dezvoltare Regională Sud Muntenia a preluat de la se-
diul Autorităţii de Management POS CCe 172 de ce reri
de finanţare aferente Axei prioritare 1 – Un sistem de
producţie inovativ şi eco-eficient, din care 161 de pro-
iecte au fost finalizate, 6 au fost reziliate/ retra se, iar 5
proiecte se află în implementare. Suma neram bursabilă
solicitată a fost de 215.606.341,18 lei.

La sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, până în prezent, au fost propuse spre fi nan -
ţare 202 cereri în urma procesului de evaluare des fă -
şurat în cadrul celorlalte Agenţii pentru Dezvoltare Re-
gională şi a Autorităţii de Management POS CCe. Din
cele 202 de cereri, 158contracte de finanţare semnate
(din care 5 contracte au fost reziliate), 1 contract a
fost transmis la AM POS CCe în vederea semnării, 14con -
tracte se află în pregătire la ADR SM/ Oi POS CCe, 10
sunt retrase şi 19 respinse. Suma nerambursabilă soli-
citată prin cele 158 de proiecte aflate în implementare
este de 142.667.891,32 lei. finanţarea nerambursa-
bilă se va acorda prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competiti vi tă ţii Economice” 2007 – 2013,
Axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-
eficient”, DMi 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pen -
tru competiţia pe piaţă, în special a IMM-urilor, Ope -
raţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moderniza-
rea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi in-
tangibile, A2 „Sprijin financiar nerambursabil de până la
1.065.000 de lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii”.

De asemenea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, până în prezent, a preluat 88 de cereripen -
tru care se va acorda finanţare din Axa prioritară 1 „Un
sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, DMi 1.3
Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea
2 Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor
mici şi mijlocii, apelul 2, sesiunea 2. Din cele 88 de cereri,

9au fost respinse/ retrase şi 79au fost admise în etapa de
evaluare tehnică şi financiară. Din cele 79 de proiecte ad -
mise, 2 s-au retras, iar 77 au fost admise din punct de
ve dere tehnico-financiar. valoarea financiară nerambur-
sabilă aprobată pentru cele 77 de proiecte este de
8.731.967,01 lei.

totodată, au fost preluate de la sediul Autorităţii
de Management POS CCe, 26 de cereri de finanţare
pentru care se va acorda finanţare din Axa prioritară
1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”,
DMi 1.1 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului,
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi moder-
nizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile
şi intangibile, Schema de finanţare A1 „Sprijin finan-
ciar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei
pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii”.
valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
26 de cereri este de 123.629.954,48 lei. Până la
această dată, sunt semnate de beneficiari şi de ADR Sud
Muntenia 22 de contracte de finanţare cu o valoare ne-
rambursabilă solicitată de 108.354.350,97 lei. 14 din-
tre acestea au fost semnate şi de către Autoritatea de
Management, fiind în prezent în implementare şi însu-
mează o valoare tota lă a finanţării neramburabile solicitate
de 74.869.566,25 lei. Alte 8 contracte semnate au fost
transmise la AM POSCee în ve derea avizării. Celelalte 4
proiecte au fost retrase/ respinse.

Începând cu data de 5 martie 2014 au fost preluate,
în vederea contractării, 5 proiecte pentru care se va
acorda finanţare din Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ
şi ecoeficient de producţie”, Domeniul de intervenţie 1.1
Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM; Operaţiunea b)
Sprijin pentru implementarea standardelor internaţio-
nale. valoarea financiară nerambursabilă solicitată de cele
5 cereri de finanţare este de 831.365,97 lei.

POSCCE: Instrucţiunea nr. 204643/ 28.02.2014 pentru aplicarea prevederilor Ordinului
ministrului fondurilor europene nr. 1120/ 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii economice (AM
POSCCe) a emis instrucţiunea nr. 204643/28.02.2014, pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor
europene nr. 1120/ 15.10.2013, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul
proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finan-
ţate prin mecanismele financiare See şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

instrucţiunea AM POSCCe nr. 204643/28.02.2014 poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS
CCe - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link:
http://poscce.adrmun tenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdf.

http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea204-1393919268.pdf
http://poscce.adrmuntenia.ro/
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro


Direcţia Generală de Asistenţă»
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Călăraşi a prezentat noul proiect
accesat prin Fondul Social European,
ce promovează integrarea persoanelor
cu dizabilităţi pe piaţa muncii şi care
va fi implementat în Călăraşi în
următoarele 24 de luni.

Proiectul „Transformă dizabilitatea în abili-
tate” este finanţat în cadrul Programului Opera-
ţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii
sociale” şi are ca beneficiar DGASPC Călăraşi, în
parteneriat cu Asociaţia „Prin Viaţă Împreună”.
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea
integrării sau a reintegrării persoanelor cu dizabi-
lităţi pe piaţa muncii, în scopul evitării excluziunii
sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de
sărăcie prin participarea lor la formarea profesio-
nală şi incluzine socială.

Astfel, DGASPC Călăraşi va susţine în cadrul
proiectului şedinţe de informare şi consiliere pen-
tru un număr de 200 de persoane, va promova şi
va pune la dispoziţie cursuri gratuite de formare
profesională pentru 150 de persoane şi, de aseme-

nea, va înfiinţa un serviciu social destinat exclusiv
persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul principal al
proiectului se rezumă la obţinerea de certificare
a 80 de persoane din cele 150 înscrise în progra-
mele de calificare sau recalificare, obiectiv ce va
fi susţinut şi prin formarea de parteneriate cu
firme din Călăraşi, înfiinţarea unei pagini de inter-
net dedicate acestui obiectiv, construirea unei
baze de date cu ofertele de formare şi locuri de
muncă disponibile, precum şi susţinerea de confe-
rinţe de promovare.

Sursa: www.observator24.ro

Se apropie termenul limită pentru deschiderea
ofertelor de execuţie a trei din cele mai importante
obiective de investiţii: extinderea şi modernizarea
Şcolii nr. 19 din Găvana, realizarea pasajului rutier
de la Podul viilor şi reabilitarea infrastructurii ur-
bane pe o suprafaţă de 40 de hectare. Cele mai
multe firme şi asocieri de firme sunt interesate
pentru proiectul de la Şcoala nr. 19. nu mai puţin
de 18 astfel de entităţi au depus oferte pentru pro-

iectul în valoare de 12,6 milioane de lei (fără tvA). 
În ceea ce priveşte celelalte două proiecte

menţionate, care se derulează la fel ca primul,
prin programul Regio, ambele cu o valoare foarte
mare, lucrările sunt de o anvergură mai mare. Pro-
iectul de regenerare urbană costă 66,7 milioane
de lei, fără tvA, iar pasajul de la Podul viilor costă
30,7 milioane de lei, fără tvA.

Sursa: ziarulargesul.ro
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Interes major pentru executarea
celor mai importante obiective de investiţii

în Piteşti derulate cu fonduri Regio

Argeş

Promovarea integrării
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii,

prin proiecte europene 

Călăraşi

http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.ziarulargesul.ro
http://www.observator24.ro


După şedinţa ordinară a Cj Giurgiu,
ce a avut loc marţi, 4 martie, consilierii
judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre
privind Bugetul propriu de venituri şi chel -
tuieli al judeţului, Bugetul de venituri şi
cheltuieli al instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi
Bugetul creditelor interne, pe 2014. În
aceeaşi şedinţă, în unanimitate de voturi,
s-a aprobat şi proiectul de hotărâre pri-
vind Strategia de dezvoltare socio-econo-
mică a judeţului Giurgiu 2014 - 2020. 

Sursa: www.jurnalgiurgiuvean.ro
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25 de milioane de lei
pentru proiecte de infrastructură

implementate în Dâmboviţa
Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat în a -

cest an 25 de milioane de lei pentru proiectele pe
infrastructură rutieră, drumuri şi poduri şi infras-
tructură de apă şi canalizare din judeţul Dâmbovi -
ţa. Suma nu acoperă necesarul de fonduri pentru fi -
nalizarea tuturor proiectelor începute, fiind nevoie
de o sumă de aproape 10 ori mai mare. fondurile
au fost distribuite pentru finalizarea investiţiilor
pe infrastructura de apă şi canalizare, care sunt la
peste 60% stadiu fizic de realizare şi pe infrastruc-
tura rutieră, la peste 70% stadiu fizic de realizare.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, cu fondurile
de la minister vor fi terminate următoarele proiec -
te: construirea de poduri din comunele Bărbuleţu,
Brăneşti, Pietrari, vlădeni şi Râu Alb, Gura foii – Bum -
buia, asfaltarea drumului tărtăşeşti – Brezoaele, po -
dul şi canalizarea în comuna Bucşani, asfatarea dru -
mului Dărmăneşti – vlădeni, modernizarea Dj 771A
Serdanu – Dn 7, pietruirea drumului valea Lungă –
Micloşani, modernizarea Drumului Comunal Moro-
ieni – Muscel, modernizarea DC 29 văleni de Dâm -
boviţa, modernizarea drumului Serdanu – Proviţa

(Prahova), la care se adaugă finalizarea proiectelor
pe apă şi canalizare în Malu cu flori, Brezoaele,
Slobozia Moară, Şelaru, văleni Dâmboviţa şi Cos -
teşti vale.  Din fondurile MDtR se va aloca un mi-
lion de lei pentru continuarea lucrărilor pe drumul
din munte Dichiu – Zănoaga. La nivelul judeţului
există proiecte pentru lucrări noi în valoare de 288
de milioane de lei, depuse de unităţile administra-
tive dâmboviţene.

Sursa: www.gazetadambovitei.ro

Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Giurgiu
are Buget şi Strategie de dezvoltare

socio-economică până în 2020

Giurgiu

http://www.gazetadambovitei.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
http://www.jurnalgiurgiuvean.ro
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Secţia de cardiologie a Spitalului»
Judeţean de Urgenţă din Slobozia a
fost renovată, modernizată în
totalitate şi dotată cu aparatură de
ultimă generaţie, în urma unei
investiţii de 1,8 milioane de lei. 

În numai două luni, secţia a fost schimbată din
temelii, dispunând, în acest moment, de aparatură
la cele mai înalte standarde, dar şi de un aspect
modern, demn de spitalele occidentale. „S-a re-
novat întreaga secţie de cardiologie, împreună cu
compartimentul de la terapie intensivă. Din punc-
tul de vedere al aparaturii medicale, s-a achiziţio -
nat un ecograf medical, de ultimă generaţie, pen-
tru cardiologie. Nu există decât trei astfel de echi-

pamente în România, al nostru fiind al patrulea.
S-au achiziţionat dispozitive medicale, pentru tes-
tarea la efort prin bandă, sisteme de monitorizare
a tensiunii arteriale, speciale pentru cardiologie.
Ca urmare, în acest moment, avem o secţie moder -
nă de cardiologie, nu numai din punct de vedere es -
tetic, dar şi din punctul de vedere al aparaturii me -
dicale. De asemenea, a fost achiziţionat un turn de
endoscopie, care ne permite să inaugurăm un ca-
binet de endoscopie, atât pentru partea de gastro -
scopii, cât şi pentru colonoscopii. Totodată, s-a a -
chiziţionat tot ce înseamnă echipament de cistos-
copie, cu ajutorul Consiliului judeţean”, a decla-
rat Adrian Berbece, managerul interimar al Spita-
lului de Urgenţă din Slobozia.

Sursa: adevarul.ro

Secţia de cardiologie
a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Slobozia,

modernizată cu 1,8 milioane de lei

Ialomiţa

http://www.adevarul.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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Lucrările de modernizare de la»
Centrul de Integritate prin Terapie
Ocupaţională pentru Persoane Adulte
cu Handicap Urlaţi, realizate din
fonduri europene şi bugetul naţional,
au fost încheiate, la 31 de luni de la
demararea proiectului.

Centrul, cu o capacitate de 172 de locuri, asi-
gură asistenţă specială persoanelor cu dizabilităţi,
prin recuperarea şi integrarea acestora în familii
ori în comunitate.După modernizare, gradul de
confort din centru a crescut, serviciile au fost di-
versificate, iar imobilul a fost consolidat şi reabi-
litat. 

valoarea totală a contractului de finanţare a
fost de peste 3,4 milioane de lei, din care valoarea
eligibilă a proiectului este de 2,6 milioane de lei.
Peste 2,2 milioane sunt fonduri europene, iar res-
tul finanţare eligibilă nerambursabilă din bugetul
naţional.

Centrul este amplasat în oraşul Urlaţi, pe dru-
mul principal, la o distanţă de 3 km de centrul
localităţii. 

Sursa: www.phon.ro

Centrul de Terapie Ocupaţională
din Urlaţi, reabilitat cu fonduri europene

prin Regio

Prahova

Fonduri europene
pentru zone ecourbanistice în Alexandria 

Primăria din Alexandria a anunţat că vrea să
acceseze fonduri europene prin intermediul unui
proiect de realizare a unor modele de dezvoltare
durabilă în regiunea Dunărea de jos. În atenţia mu-
nicipalităţii au intrat două zone: Parcul Pădurea
vedea, alături de digul de peste râu. În ceea ce pri -
veşte digul, acesta va fi înălţat, consolidat şi ame-
najat în partea superioară pentru a permite acce-
sul locuitorilor din Alexandria.

edilii vor să transforme malurile într-o zonă
atractivă de promenandă şi să creeze un traseu

pietonal şi pentru biciclete. Planurile edililor merg
mai departe de atât. Se urmăreşte introducerea
navigaţiei de sport/ agrement pe râul vedea prin
crearea unui ponton pentru vaporetto şi pentru
bărci private. În toată zona se vor face plantări de
arbori, va fi înlocuit mobilierul urban degradat şi
vor fi create noi spaţii verzi.

Primul pas pe care îl vor face autorităţile va
consta în depunerea proiectului privind accesarea
de fonduri europene.

Sursa: adevarul.ro

Teleorman

http://www.adevarul.ro
http://www.phon.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro
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newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de informare ReGiO Sud Muntenia

şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
victoriei, nr. 1, et. iii, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIŢA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iv,
cam. 101, mun. târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647, 
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIŢA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţa
Tel./fax / 0243/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
teleorman, sediul Consiliului judeţean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -
Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro; 
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 10 martie 2014

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

Reţelei de informare ReGiO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,

consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

http://regio.adrmuntenia.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
http://www.adrmuntenia.ro

