
 

 

PPRROOTTOOCCOOLL  DDEE  CCOOLLAABBOORRAARREE  
 
 
 

I. Părţile protocolului: 
 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, judeţul Călăraşi, 
reprezentată de Liviu Gabriel Muşat, în calitate de director  
 
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperație 
Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, bd Independenţei, nr. 23BIS, 
judeţul Prahova, reprezentat de George Constantin Brezoi, în calitate de 
Şef Oficiu 
 
Organismul intermediar  POS Mediu Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, 
Str. Craiovei, nr. 32, judeţul Argeş, reprezentat de Petruţa Baron, în 
calitate de director coordonator 
 

Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 3 Sud 
Muntenia, cu sediul în municipiul Târgovişte, bd I.C. Brătianu, nr. 55C, 
judeţul Dâmboviţa, reprezentat de Georgiana Pupezescu, în calitate de 
director 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Argeş, cu 
sediul în municipiul Piteşti, bd Armand Călinescu, nr. 44, Piteşti, 
judeţul Argeş, reprezentat de Marius Dorel Jurubiţă, în calitate de director 
adjunct 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Prahova, cu 
sediul în municipiul Ploieşti, Str. Anton Pann, nr. 7, Ploieşti, judeţul 
Prahova, reprezentat de Cezar Grama, în calitate de director adjunct 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Teleorman, 
cu sediul în municipiul Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 200, et. 3, judeţul 
Teleorman, reprezentat de Iulian Suica, în calitate de director adjunct 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Călăraşi, cu 
sediul în municipiul Călăraşi, Prelungirea Bucureşti, nr. 26, bl. D3, judeţul 
Călăraşi, reprezentat de Anton Magearu, în calitate de director adjunct 
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Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Ialomiţa, cu 
sediul în municipiul Slobozia, bd Chimiei, nr. 19, et. III, judeţul Ialomiţa 
reprezentat de Gabriel Ioniţă, în calitate de director adjunct 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Giurgiu, cu 
sediul în municipiul Giurgiu, bd 1 Decembrie 1918, nr. 12, judeţul Giurgiu 
reprezentat de Marian Oţetaru, în calitate de director adjunct 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Dâmboviţa, 
cu sediul în municipiul Târgovişte , Str.  I.C.Brătianu, nr. 27, judeţul 
Dâmboviţa reprezentat de Claudiu Cezar Popescu, în calitate de director 
adjunct 
 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic - 
OI POS DRU SUD MUNTENIA, cu sediul în municipiul Călăraşi, bd Nicolae 
Titulescu, nr. 2, judeţul Călăraşi, reprezentat de Roxana Ioana Radu, în 
calitate de director adjunct 
 
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia,  cu 
sediul în municipiul Călăraşi, Str. Portului, nr. 2A, judeţul Călăraşi, 
reprezentat de Mirela Minodora Rădoi, în calitate de director executiv. 

Direcția Generală OIPOSDRU MECTS, Unitatea Regională POSDRU Sud, cu 
sediul în municipiul Călăraşi, bd Nicolae Titulescu, nr. 1, et. III, judeţul 
Călăraşi, reprezentată de Costinela Năstasă, în calitate de coordonator 
Compartimentul Managementul Informaţiei 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru 
Granița Romania-Bulgaria, cu sediul în Călăraşi, zona Chiciu, parte din 
clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Fluvial 
de Mărfuri şi Călători al P.C.T.F Călăraşi (România) – Silistra (Bulgaria), 
judeţul Călăraşi, reprezentat de Nicoleta Mincu, în calitate de director 
executiv 

având în vedere:  

 

 Necesitatea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene în 
regiunea Sud Muntenia;  

 Importanţa conlucrării tuturor instituţiilor, autorităţilor şi 
organizaţiilor societăţii civile în vederea planificării dezvoltării 
economice şi sociale; 

 Situaţia economică dificilă pe care România şi, implicit, regiunea de 
dezvoltare Sud Muntenia o traversează în această perioadă; 
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 Consecinţele nefaste pe care criza mondială le are asupra mediului 
economic şi social; 

 Aşteptările uriaşe pe care mediul privat le are de la administrația 
locală dar şi de la cea centrală pentru luarea de măsuri pentru 
relansarea economică, 

 Necesitatea utilizării eficiente a resurselor financiare şi materiale, 
existente sau atrase la nivel regional, cu prioritate a fondurilor 
europene; 

 Necesitatea dezvoltării unei relaţii puternice între toate instituţiile 
responsabile de implementarea proiectelor cu finanţare europeană în 
regiunea Sud Muntenia; 

 Necesitatea pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020 

 

 

au convenit să încheie prezentul 

   

   

PPP   RRR   OOO   TTT   OOO   CCC   OOO   LLL   

privind 

 

cccooolllaaabbbooorrraaarrreeeaaa,,,   îîînnn   ssscccooopppuuulll   ppprrreeegggăăătttiiirrriiiiii   pppooorrrtttooofffooollliiiuuullluuuiii   dddeee   ppprrroooiiieeecccttteee   şşşiii   eeelllaaabbbooorrraaarrreeeaaa   

pppooollliiitttiiiccciiilllooorrr   şşşiii   ppprrrooogggrrraaammmeeelllooorrr   dddeee   dddeeezzzvvvooollltttaaarrreee   cccooommmuuunnniiitttaaarrrăăă   cccuuu   iiimmmpppaaacccttt   aaasssuuuppprrraaa   

pppooopppuuulllaaaţţţiiieeeiii   dddiiinnn   rrreeegggiiiuuunnneeeaaa   SSSuuuddd   MMMuuunnnttteeennniiiaaa      

   

II. Obiectivele Protocolului: 

 

Prin semnarea acestui Protocol se urmăreşte realizarea următoarelor 
obiective: 

 Dezvoltarea unui portofoliu regional de proiecte prin furnizarea de 
informaţii în vederea identificării iniţiativelor relevante la nivelul 
regiunii Sud Muntenia; 

 Măsurarea impactului absorbţiei fondurilor europene şi diseminarea 
lecţiilor învăţate în vederea planificării şi programării perioadei 2014-
2020; 
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 Identificarea necesităţilor  regionale de informare a comunităţii privind 
modalităţile de finanţare; 

 Planificarea la nivel regional a distribuirii eficiente a activităţilor de 
informare şi comunicare prin programele de asistenţă europeană 
destinate dezvoltării regiunii Sud Muntenia;  

 Asigurarea şi dezvoltarea unei capacităţi de management a proiectelor 
finanţate din Fonduri Europene în vederea creşterii gradului de 
absorbţie al fondurilor europene la nivelul regiunii Sud Muntenia; 

 Dezvoltarea de activităţi comune în vederea elaborării politicilor şi 
programelor de dezvoltare comunitara cu impact asupra populaţiei din 
regiunea Sud Muntenia.  

 

III.  În vederea realizării obiectivelor acestui Protocol, părţile vor avea în  
vedere:    

 Colaborarea şi derularea unor activităţi comune de elaborare a 
politicilor şi a programelor de dezvoltare comunitară cu impact asupra 
populaţiei din regiunea Sud Muntenia;  

 Colaborarea în vederea identificării domeniilor de interes privind 
dezvoltarea unei strategii de dezvoltare regională care să maximizeze 
experienţele şi resursele regionale, bazată pe cele mai bune practici 
din Uniunea Europeană, precum şi integrarea în activităţile 
parteneriale locale, regionale şi internaţionale; 

 Furnizarea de informaţii privind monitorizarea proiectelor şi a 
programelor cu finanţare europeană implementate în regiunea Sud 
Muntenia, în limita competenţelor conferite de rolul îndeplinit de 
fiecare instituţie; 

 Constituirea unei baze de date comune care va cuprinde toate 
proiectele cu finanţare europeană implementate în regiunea Sud 
Muntenia; 

 Organizarea de reuniuni comune de informare şi consultare cu privire 
la programele implementate în regiunea Sud Muntenia. 

 
IV.  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestui protocol se 

creează un grup de lucru mixt alcătuit din reprezentanţi ai părţilor 
semnatare. 

 
V. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către 

reprezentanţii instituţiilor şi este valabil pe o perioadă de 24 de luni, 
cu posibilitatea de revizuire, prin acordul scris al părţilor. 
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VI. Prezentul protocol este întocmit în 15 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
Director 
Liviu Gabriel Muşat 

 

 

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru 
Granița Romania-Bulgaria 
Director executiv 
Nicoleta Mincu 
 

 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperație 
Ploieşti 
Şef Oficiu 
George Constantin Brezoi 
 

 

Organismul intermediar  POS Mediu Piteşti  
Director coordonator 
Petruţa Baron  
 
 
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 3 Sud 
Muntenia 
Director 

Georgiana Pupezescu 

 

 

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Argeş 

Director adjunct 
Marius Dorel Jurubiţă  
 

 

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Prahova 

Director adjunct 
Cezar Grama  
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Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Teleorman 

Director adjunct 
Iulian Suica  
 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Ialomiţa 

Director adjunct 
Gabriel Ioniţă 

 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Giurgiu 

Director adjunct 
Marian Oţetaru 
 
 
Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Dâmboviţa 

Director adjunct 
Claudiu Cezar Popescu 

 

 

Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Călăraşi 
Director adjunct 
Anton Magearu  
 

 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic - 
OI POS DRU SUD MUNTENIA 
Director adjunct 
Roxana Ioana Radu  
 

 

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia 

Director executiv 
Mirela Minodora Rădoi  
 

 

Direcția Generala OIPOSDRU MECTS Unitatea Regionala POSDRU Sud 

Coordonator Compartimentul Managementul Informaţiei 
Costinela Năstasă   
 

 

 

Semnat la Călăraşi, 22 septembrie 2011 


