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Şedinţa Grupului de Parteneriat Local Prahova:  

Prezentarea ducumentelor de programare pentru 2014 – 2020, 
realizate de Agenţie 

 
 
 

 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare, a organizat 

în data de 29 octombrie, la Ploieşti, ședința Gru-

pului de Parteneriat Local (GPL) Prahova, ce a 

avut loc la sediul Instituţiei prefectului. 

Scopul organizării întâlnirii cu membrii 

GPL Prahova a fost de a prezenta principalele 

documente programatice elaborate la nivelul re-

giunii noastre – Planul de Dezvoltare Regională 

(PDR) 2014 – 2020 și Strategia de Specializare In-

teligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 – 2020, în 

versiunea finală. 

La această şedinţă au participat aproxi-

mativ 50 de reprezentanţi ai autorităților pu-

blice locale, ai instituțiilor deconcentrate, me-

diului academic, ai patronatelor/ sindicatelor şi 

ONG-urilor din judeţul Prahova. 

Planul de Dezvoltare Regională, realizat 

de ADR Sud Muntenia pentru perioada de pro-

gramare 2014 – 2020, este un document funda-

mental privind necesarul de finanțare din fon-

duri europene și alte fonduri internaționale și 

naționale la nivel regional. Prin PDR, regiunea de 

dezvoltare Sud Muntenia își promovează priori-

tățile și interesele în domeniile economic și so-

cial. Pentru elaborarea şi fundamentarea acestui 

document de programare, ce a fost aprobat în 

luna martie a.c. de către Consiliul pentru Dez-

voltare Regională Sud Muntenia, şi-au adus con-

tribuţia aproape 400 de parteneri - autorități pu-

blice locale, instituții deconcentrate, reprezen-

tanţi ai mediului academic,ai mediului privat, 

patronate/sindicate şi ONG-uri. În urma evaluării 

ex-ante, realizată de firma Ernst&Young, a reie-

şit că documentul are relevanţă strategică mare, 

dovedită de portofoliul de proiecte cu potenţial 

de finanţare, anexat acestui document.  

Totodată, în cadrul şedinţei reprezentan-

ţii Serviciului Dezvoltare au prezentat Strategia 

pentru Specializare Inteligentă în Regiunea Sud 

Muntenia. Documentul de planificare, ce a fost 

finalizat la sfârşitul lunii septembrie, vizează po-

tențialul de specializare inteligentă al regiunii 

noastre. Strategia a fost realizată după un pro-

ces complex de consultare publică, ce a durat 

şase luni, actorii implicaţi în elaborarea acestuia 

fiind reprezentanți ai instituțiilor publice, me-

diului academic și privat de la nivelul regiunii 

Sud Muntenia.  

Şedinţa de la Ploieşti face parte din sesi-

unea de informare destinată factorilor de deci-

zie de la nivelul regiunii noastre, implicaţi în rea-

lizarea celor două documente programatice atât 

de importante pentru dezvoltarea economică a 

regiunii noastre în noul exerciţiu financiar 2014 – 

2020. 
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Întâlnire cu mediul privat din Prahova,  
pentru prezentarea proiectului PROSME 

 
 

 
 

                  nn  ddaattaa  ddee  2299  ooccttoommbbrriiee,,  AADDRR  SSuudd  

MMuunntteenniiaa,,  îînn  ccaalliittaattee  ddee  ppaarrtteenneerr,,  aa  oorrggaanniizzaatt  

eevveenniimmeennttuull  llooccaall  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  pprrooiieecc--

ttuulluuii  PPRROOSSMMEE,,  ccee  ss--aa  ddeessffăăşşuurraatt  llaa  PPllooiieeșșttii..  

 
 

La această întâlnire de informare au 
participat aproximativ 20 de reprezentanţi ai 
mediului privat din judeţul Prahova, care au 
aflat informaţii utile despre proiectul derulat în 
parteneriat de către Agenţie, precum şi despre 
posibilităţile de finanţare cu fonduri nerambur-
sabile europene din cadrul noului POR 2014 – 
2020. 

ADR Sud Muntenia implementează, în 
calitate de partener, în perioada 1 ianuarie 
2015 – 31 decembrie 2020, proiectul „PROSME - 
Promovarea IMM-urilor din România prin 
intermediul Enterprise Europe Network”, fi-
nanţat în cadrul Programului pentru 
Competitivitatea Întreprinderilor și pentru IMM-
uri (COSME). Din consorţiul proiectului fac par-
te următoarele entităţi: Fundaţia Centrul Ro- 

 

 

 
 

 

mân pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (lider 
de proiect), Agenţia pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti – Ilfov, Asociaţia Construc-
torilor din România, Ministerul Economiei, Uni-
versitatea Politehnică din Bucureşti, Institutul 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ma-
şini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare – IMMA, InPULSE Partners 
SRL, SC IPA SA – societate comercială pentru 
cercetare, proiectare şi producţie de echipa-
mente şi instalaţii de automatizare, Camera de 
Comerţ şi Industrie Prahova, CEC Bank SA, Aso-
ciaţia Română pentru Industrie electroncă şi 
software (ARIES).  
 

 

Scopul acestui proiect constă în facili-
tarea accesului IMM-urilor la piețele europene 
și internaționale, care să fie orientate spre 
creștere, afaceri integrate și servicii de sprijin 
pentru inovare. În plus, rețeaua contribuie și la 
consolidarea competitivității și durabilității în-
treprinderilor europene care încearcă să ex-
ploateze noile oportunități apărute atât pe pia-
ță unică, cât și în țările terțe. Bugetul total al 
proiectului, pentru perioada ianuarie 2015 -  
decembrie 2016, este de 966.592,5 euro, din 
care bugetul ADR Sud Muntenia este de 82.896 
de euro. 

 

În partea a doua a acestei  întâlniri, re-
prezentanţii mediului privat au primit infor-
maţii utile despre oportunitățile de finanțare 
pentru mediul privat din cadrul Programului O-
peraţional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 
2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinde-
rilor mici şi mijlocii”. 
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Fonduri nerambursabile de peste 600 de milioane de lei  
pentru proiectele POS CCE depuse în Sud Muntenia 

 
 

 

 
Marţi, 27 octombrie, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul O-
peraţional Sectorial „Creşterea Competitivi-
tăţii Economice” (POS CCE), a organizat, la Plo-
ieşti, Conferinţa Regională de Informare privind 
stadiul implementării programului în regiunea 
noastră.  

Conferinţa regională a avut ca scop pro-
movarea Programului Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice”, implemen-
tat în regiunea Sud Muntenia. Astfel, cu a-
ceastă ocazie, reprezentanţii Serviciului Orga-
nism Intermediar POS CCE din cadrul Agenţiei 
au oferit informaţii despre stadiului implemen-
tării proiectelor depuse de beneficiarii privaţi 
în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de pro-
ducţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Inves-
tiţii productive şi pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, 
(Operaţiunile 1.1.1, 1.1.2 şi 1.1.3) şi DMI 1.3 
„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 
(Operaţiunea 1.3.2), precum şi în cadrul Axei 
prioritare 3 „Tehnologia Informaţiilor şi Comu-
nicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, 
DMI 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei infor-
maţiei şi comunicaţiilor” (Operaţiunea 3.1.1).  

 

 
Totodată, în cadrul acestui eveniment s-

-au purtat discuţii privind problemele întâmpi-
nate de beneficiari în derularea contractelor de 
finanţare ce se află încă în implementare, cu 
scopul de a preîntâmpina situaţii ce ar putea 
avea efecte negative în atingerea obiectivelor 
şi a rambursării plăţilor efectuate sau care ar 
putea determina dezangajări automate. 

La nivelul regiunii noastre s-au semnat 
500 de contracte de finanţare în cadrul Axei 
prioritare 1, dintre care 159 au fost reziliate/ 
suspendate, 47 de află în stadiu de implemen-
tare, iar 294 de proiecte s-au finalizat deja.  
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În ceea ce priveşte situaţia pe Axa pri-

oritară 3, s-au semnat în total 59 de contracte, 
din care 2 au fost reziliate/suspendate, iar ce-
lelalte 57 de proiecte au fost finalizate.  

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă 
solicitată prin cele 559 de proiecte depuse pe 
cele două axe de finanţare este de 
610.493.501,81 lei, reprezentând fonduri FEDR 
(524.833.304,10 lei) şi valoarea cofinanţării de 
la bugetul de stat (85.660.177,71 lei). 

Până la această dată, beneficiarii privaţi 
au solicitat sume de peste 112,5 milioane de 
lei, prin cereri de prefinanțare sau de rambur- 

 
 
 
 

 
sare sau prin cereri de plată (228 de cereri de-
puse la sediul Agenţiei). 

 
 
 

Mai multe detalii despre implementa-
rea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine 
contactând experţii Serviciului Organism In-
termediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Că-
lărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 
0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro 
sau acesând site-ul dedicat implementării 
programului - www.poscce.adrmuntenia.ro. 

 

 
 

 

George Piperea – 12 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 
 
 
În data de 1 noiembrie, colegul nostru George Piperea, şef 

Serviciul Monitorizare proiecte POR, a împlinit 12 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 

 

Pe această cale dorim să îi mulţumim şi să îl felicităm 

pentru expertiza sa profesională dovedită în implementarea atât 

a programului PHARE, cât şi a Programului Operaţional Regional în 

Sud Muntenia! 

 

La Mulţi Ani cu succese! 

 
 

Nica (MFE): Avem un grad de absorbție a fondurilor europene 
estimat la 65% în prezent 

 

» GGrraadduull  ddee  aabbssoorrbbțțiiee  aa  ffoonndduurriilloorr  eeuurroo--

ppeennee  eessttee  eessttiimmaatt  llaa  6655%%,,  îînn  pprreezzeenntt,,  iiaarr  ppâânnăă  

llaa  ffiinneellee  aannuulluuii  pprroobbaabbiill  vvaa  aajjuunnggee  llaa  7700%%,,  aa  

ddeeccllaarraatt,,  llaa  îînncceeppuuttuull  ssăăppttăămmâânniiii  ttrreeccuuttee,,  mmii--

nniissttrruull  ffoonndduurriilloorr  eeuurrooppeennee,,  MMaarriiuuss  NNiiccaa,,  îînn  

pplleennuull  CCaammeerreeii  DDeeppuuttaațțiilloorr..  
 

Ministrul Nica a declarat că „avem un 
procentaj de absorbție estimat la 65% în pre-
zent. Pe Programul Operațional Sectorial Creș-
terea Competitivității Economice în acest mo-
ment avem 76% absorbție, Programul Opera-

țional Asistență Tehnică — 75%, Programul O-
perațional Sectorial Mediu — 57%, Programul 
Operațional Regional — 70%, Programul Ope-
rațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane — 58%, Programul Operațional Sectorial 
Transport — 65%, Programul Operațional Dez-
voltarea Capacității Administrative — 90%. 
Acestea sunt cifrele de absorbție conform su-
melor pe care le avem în acest moment la ni-
velul Organismelor intermediare și Autori-
tăților de management și pe care, în perioada 
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imediat următoare, le vom trimite la Comisia 
Europeană spre rambursare”, a anunţat minis-
trul Marius Nica. 

El a amintit că, în ceea ce privește 
perioada de programare 2014 — 2020, România 
are toate programele operaționale aprobate. 
„În ceea ce privește Programul Operațional 
pentru sprijinul Persoanelor Defavorizate, s-au 
colectat datele din teritoriu. Referitor la 
distribuirea de alimente, licitația este în SEAP 
și estimăm că la sfârșitul lunii decembrie, 
maxim ianuarie, procedura de evaluare a 
ofertelor să fie definitivată”, a precizat mi-
nistrul. 

 
 

 
Rata absorbției fondurilor europene era 

la 56,99%, la finalul lunii septembrie, pe cadrul 
financiar 2007 — 2013, se arată într-o statistică 
publicată pe site-ul ministerului. 

În ceea ce privește suma rambursată, 
aceasta se ridică la 10,05 miliarde de euro, 
reprezentând 52,74% din totalul alocării. Pe 
POR, absorbția a fost, în septembrie, de 
62,99%, pe POS Mediu — 52,25%, pe Transport 
— 55,45%, pe Creșterea Competitivității Eco-
nomice — 73,03%, pe Dezvoltarea Resurselor U-
mane — 68,87%, pe Dezvoltarea Capacității Ad-
ministrative — 82,25%, iar pe Asistență Tehnică 
— 62,99%.  

 

 

Sursa: agerpres.ro 

Noi prevederi legate de rambursarea TVA 
în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale  

 
 
 
 
 
 
 

La începutul lunii octombrie a intrat în 
vigoare Ordinul MFE nr. 2690/23.09.2015. Con-
form documentului, „beneficiarii de finanţare 
din instrumente structurale au obligaţia depu-
nerii la Autoritatea de management sau la Or-
ganismul intermediar, odată cu cererea de 
rambursare, a declaraţiei pe propria răspunde-
re privind nedeductibilitatea TVA aferentă 
cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului 
finanţat din instrumente structurale. Declara-
ţia trebuie să fie certificată de organul fiscal 
competent din subordinea ANAF”.  

Ordinul nr. 2690 abrogă prevederile 
Ordinului nr. 1147/2014, care stipula faptul că 
„la depunerea cererii de rambursare, (…) be-

neficiarii de finanţare din instrumente structu-
rale care, în contractul de finanţare, sunt iden-
tificaţi ca persoane juridice înregistrate în sco-
puri de TVA (…) au obligaţia depunerii unei de-
claraţii pe propria răspundere privind nededuc-
tibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile 
cuprinse în cererea de rambursare, certificată 
de organul fiscal din subordinea ANAF”.  

Noul ordin nu mai face distincţie între 
persoanele juridice înregistrate în scopuri TVA 
şi cele neînregistrate în scopuri TVA, ceea ce 
determină ca foarte multe organizaţii care 
timp de un an nu au mai depus astfel de 
documente să reia drumul către ANAF.  

 

 

 
 

  

Sursa: fonduri-structurale.ro 
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Au fost alocaţi bani de la Guvern pentru programele 
operaţionale finanţate din fonduri structurale 

 

Ministerul Finanţelor Publice a alocat tem-
porar, printr-o hotărâre de Guvern, suma de 
1.100 milioane de lei, în scopul asigurării parţiale 
a necesarului de finanţare pentru luna noiembrie 
2015 al Autorităţilor de management pentru pro-
gramele operaţionale finanţate din fonduri struc-
turale şi de coeziune în cadrul Obiectivului Con-
vergenţă. 

Suma de 1.100 milioane de lei va fi repar-
tizată astfel: 
• 250 milioane de lei pentru Programul Ope-
raţional Sectorial Mediu; 
• 206 milioane de lei pentru Programul Opera-
ţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Econo-
mice”; 

• 408 milioane de lei pentru Programul Ope-
raţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma-ne; 
• 236 milioane de lei pentru Programul Opera-
ţional Regional. 
 

Autorităţile de management pentru pro-
gramele operaţionale au obligaţia efectuării plă-
ţilor în contul beneficiarilor, din sumele tran-
sferate de Autoritatea de certificare şi plată, în 
termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 
30 noiembrie 2015. 

Aceşti bani vor fi rambursaţi Ministerului 
Finanţelor Publice în euro, până la data de 31 
martie 2016. 

Sursa: finantare.ro 

  

MFE: România trebuie să treacă de la îndeplinirea cifrelor  
ca absorbție, la calitatea proiectelor sustenabile 

 
RRoommâânniiaa  ttrreebbuuiiee  ssăă  ttrreeaaccăă  ddee  llaa  îînnddee--

pplliinniirreeaa  cciiffrreelloorr  ccaa  aabbssoorrbbțțiiee,,  llaa  ccaalliittaatteeaa  

pprroo--iieecctteelloorr  ssuusstteennaabbiillee,,  aassttffeell  îînnccââtt  aacceesstteeaa  

ssăă  ggeenneerreezzee  uunn  pplluuss  ddee  vvaallooaarree  ppeennttrruu  eeccoo--

nnoommiiee,,  ssăă  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  ccrreeșștteerreeaa  eeccoonnoommii--

ccăă,,  aa  ddeeccllaarraatt,,  jjooii,,  mmiinniissttrruull  ffoonndduurriilloorr  eeuurroo--

ppeennee,,  MMaarriiuuss  NNiiccaa,,  îînnttrr--oo  ccoonnffeerriinnțțăă  rreeffeerrii--

ttooaarree  llaa  aacchhiizziițțiiii  ppuu--bblliiccee..  
 

„Pentru perioada 2014 - 2020, România 
trebuie să treacă de la îndeplinirea cifrelor ca 
absorbție la calitatea proiectelor sustenabile, 
la plusul de valoare pe care acestea le pot a-

duce în economie, la creșterea economică pe 
care o pot genera”, a menționat ministrul fon-
durilor europene. 

 

Acesta a mai spus că, pentru 2014 — 
2020, România are la dispoziție peste 33 mili-
arde de euro alocare financiară. 

 

„Fără această reformă, banii cu greu 
puteau fi absorbiți, iar 2007 - 2013 demon-
strează acest lucru. Neîndeplinirea acestei con-
diții ar fi dus în 2016 la o blocare a program-
melor operaționale”, a mai spus Marius Nica. 

 

Sursa: agerpres.ro

 
Ce schimbări noi sunt  

în proiectul de lege privind achiziţiile publice 
 

 Proiectul de lege privind achiziţiile pu-
blice a primit aprobare din partea Guvernu-
lui României. 

 

Una dintre modificări are în vedere re-
ducerea costurilor pe termen mediu şi lung prin 
introducerea conceptului „value for money” în 
criteriile de atribuire, avându-se astfel în vede-
re costul întregului ciclu de viaţă al produsului, 
serviciului, lucrării achiziţionate, ci nu numai 
„preţul cel mai scăzut”. Potrivit proiectului de 

lege, autoritatea contractantă atribuie con-
tractul de achiziţie publică ofertantului care a 
depus oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. 

Funcţie de obiectul contractului, iden-
tificarea ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic se va realiza pe ba-
za criteriului „preţul cel mai scăzut” sau pe ba-
za criteriului „costul cel mai scăzut”, care are 
la bază costurile pe durata de viaţă a obiec-
tului achiziţiei publice, sau pe baza criteriului  
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„cel mai bun raport calitate – preţ”, care să in-
cludă aspecte calitative, de mediu şi/sau so-
ciale, astfel încât autorităţile contractante 
sunt încurajate să ia în considerare şi alţi fac-
tori, nu exclusiv preţul. 

 

 
Criteriul „preţul cel mai scăzut” nu va fi 

utilizat în cazul procedurilor de atribuire pri-
vind servicii intelectuale şi care prezintă un 
grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul 
„cel mai bun raport calitate – preţ”. 

De asemenea, conform proiectului, do-
meniul de aplicare este stabilit pentru conce-
perea achiziţiilor publice cu reglementarea pro-
cedurilor de atribuire a contractelor a căror va-
loare estimată este mai mare decât pragurile re-
glementate de normele europene (n.n.: Direc-
tiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014, privind achi-
ziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/ 
18/CE) în acord cu prevederile acestora, ur-
mând ca prin normele metodologice ale pro-
iectului de lege să fie reglementate proceduri 
simplificate pentru atribuirea contractelor a 
căror valoare este mai mică decât pragurile 
consacrate prin actul comunitar. 

Mai precis, procedurile de atribuire re-
glementate de proiectul de lege se aplică în 
cazul atribuirii contractelor de achiziţie public-
că/acordurilor-cadru a căror valoarea estimată, 
fără TVA, este egală sau mai mare decât urmă-
toarele praguri valorice: 
• 22.908.118 lei – pentru contractele de 
achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 
• 591.918 lei – pentru contractele de 
achiziţie publică/acordurile-cadru de produse 
şi de servicii; 
• 3.312.975 de lei – pentru contractele de 
achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii  

 
care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii 
specifice prevăzute de proiectul de lege (ser-
vicii de sănătate, servicii sociale şi servicii co-
nexe, servicii sociale administrative, servicii de 
învăţământ, servicii hoteliere şi de restaurant 
etc.). 

O autoritate contractantă va avea drep-
tul să achiziţioneze direct produse sau servicii 
în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, 
fără TVA, este mai mica decat 66.259,5 lei, 
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea es-
timată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 265.038 de lei. 

De asemenea, potrivit proiectului, va fi 
reglementată posibilitatea ca autorităţile con-
tractante să se consulte în mod transparent şi 
util cu piaţa în vederea obţinerii unui răspuns, 
cu privire la evoluţiile cu caracter tehnic şi fi-
nanciar din domeniul achiziţiei publice pentru 
care se intenţionează aplicarea unei proceduri 
publice competitive şi transparente. 

În comparaţie cu legislaţia în vigoare, 
duratele minime ale procedurilor de atribuire 
vor fi mai scurte. Pentru reducerea timpului şi 
creşterea eficienţei, se va introduce obligativi-
tatea utilizării mijloacelor electronice pe tot 
parcursul procedurii de atribuire începând cu 
aprilie 2017 pentru unităţi de achiziţii centra-
lizate şi din octombrie 2018 pentru toate uni-
tăţile contractante. Unităţile de achiziţie centra-
lizate vor fi create, în baza acestui proiect, 
pentru a simplifica procesul de achiziţii publice 
şi a elimina erorile din cadrul procedurii de 
atribuire cauzate de lipsa personalului specia-
lizat. 

Un alt element de noutate constă în 
posibilitatea ca, în vederea participării la o 
procedură publică de atribuire, ofertanţii să 
depună iniţial un document unic de achiziţie 
european în format electronic (DUAE), urmând 
ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi 
fie solicitate documentele ce atestă îndeplini-
rea cerinţelor cuprinse în documentele achizi-
ţiei. 

În acord cu directivele europene, pro-
iectul de lege încurajează autorităţile contrac-
tante să negocieze cu operatorii economici ter-
menii contractuali, având posibilitatea de a re-
aliza achiziţii care să corespundă nevoilor lor. 
Este încurajată şi utilizarea achiziţiilor centra-
lizate, având ca efect simplificarea procesului 
de atribuire, reducerea costurilor de tranzac-
ţionare, profesionalizarea procesului de atribu- 
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ire a achiziţiilor publice, în vederea utilizării e-
ficiente a fondurilor publice. 

Proiectul va reglementa şi posibilitatea 
utilizării unor liste oficiale de operatori econo-
mici agreaţi, în scopul participării la proce-
durile de atribuire, precum şi un regim special 
de achiziţionare a serviciilor sociale şi altor 
categorii de servicii enumerate limitativ. 

 

De asemenea, autoritatea contractantă 
va avea posibilitatea să efectueze plăţi cores-
punzătoare părţii/părţilor din contract îndepli-
nite de către subcontractanţii propuşi în ofer-
tă, pentru servicii, produse sau lucrări furniza-
te contractantului potrivit contractului dintre 
contractant şi subcontractant, la solicitarea sub-
contractanţilor propuşi. În cazul în care se con-
stată existenţa vreunui caz de excludere, va 
exista posibilitatea înlocuirii subcontractanţilor 
propuşi. 

 

Un alt capitol al proiectului vizează con-
diţiile, expres menţionate, în care un contract 
de achiziţie publică poate fi modificat pe du-
rata executării acestuia, fără organizarea unei 
noi proceduri de atribuire, precum şi cazurile 
care conduc la denunţarea unui contract de 
achiziţie publică de către autorităţile contra-
ctante. 

 

Redefinirea procesului de achiziţie pu-
blică se va realiza şi prin implementarea meca-
nismului de evaluare a ofertelor, aşa cum a fost 
regândit şi menţionat în Strategia naţională 
privind achiziţiile publice. 
 

 

 
Prin proiectul de lege este reglementată 

obligaţia autorităţilor contractante de a motiva  
decizia de a nu împărţi pe loturi un contract de 
achiziţie publică, în cazul în care aleg să ia o 
asemenea decizie, în scopul încurajării parti-
cipării cât mai vaste a întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la procedurile publice de atribuire. 

 

 

 
Este reglementată posibilitatea de a li-

mita numărul de loturi ce pot fi atribuite unui 
singur ofertant, astfel încât decizia de atribuire 
să prezinte avantaje pentru autoritatea con-
tractantă. 

 

Un alt element de noutate este obligaţia 
realizării unui studiu de fundamentare de către 
autoritatea contractantă atunci când va inten-
ţiona să realizeze un proiect prin atribuirea u-
nui contract pe termen lung care să cuprindă 
fie executarea de lucrări şi operarea rezultatu-
lui lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi ope-
rarea de servicii, prin care se va demonstra ne-
cesitatea şi oportunitatea realizării proiectului 
în acest mod. 

 

Un alt aspect reglementat de proiectul 
de lege vizează prevenirea neregulilor şi a ac-
ţiunilor ce pot conduce la conflicte de interese. 
În acest sens, proiectul redefineşte conceptul 
„conflict de interese”, în sensul extinderii spec-
trului definit de actuala legislaţie, ce se re-
zumă la relaţii de rudenie sau capital. 
Proiectul de lege a fost supus unui amplu 
proces de consultare publică. 

 

Sursa: finantare.ro
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Situaţia proiectelor Regio  
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia 

 

Până în data de 2 noiembrie 2015, la 
sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost depuse 1.285 de proiecte, prin 
care se solicit finanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional), Planul 
Integrat de Dezvoltare urbană pentru Polul de 
dezvoltare (PIDU) – Municipiul Piteşti, PID-ul 

Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri integrate 
de dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane.    

Până în această dată au fost semnate 757 
de contracte de finanţare, cu o valoare neram-
bursabilă solicitată de 3.356.571.741,55 lei, din 
cele 757 de contracte semnate, 73 de proiecte 
au fost reziliate. 
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Seminar de instruire destinat beneficiarilor POS CCE  
din Prahova  

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creş-
terea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 
2007 – 2013, a organizat joi, 22 octombrie, un 
seminar de instruire la Piteşti, pentru a veni în 
sprijinul beneficiarilor privaţi în realizarea cu 
succes a proiectelor derulate în cadrul pro-
grammului şi, totodată, pentru a creşte gradul 
de absorbţie a fondurilor europene alocate prin 
POS CCE. 

Întâlnirea de lucru a fost destinată be-
neficiarilor privaţi de la nivelul judeţului Argeş, 
care au în implementare proiecte finanţate cu 
fonduri nerambursabile FEDR în cadrul Axei pri-
oritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi e-
coeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi 
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a între-

prinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1 – 
„Sprijin pentru consolidarea și modernizarea 
sectorului productiv prin investiții tangibile și 
intangibile” (apelul 5 – Investiţii pentru între-
prinderi).  

În cadrul acestui seminar, reprezentanţii 
Serviciului Organism Intermediar POS CCE au 
discutat cu beneficiarii despre problemele i-
dentificate în procesele de implementare the-
nică şi financiară a proiectelor, cu scopul de a 
identifica soluţii privind rezolvarea acestora.  

Având în vedere că 2015 este ultimul an 
de implementare a POS CCE 2007 – 2013, scopul 
acestei instruiri a fost de a preîntâmpina şi cla-
rifica probleme ce ar putea determina întâr-
zieri în derularea proiectelor, cu consecinţe ne-
gative în atingerea obiectivelor şi a rambursării 
plăţilor efectuate/ dezangajări automate. 

 

 
 

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţi 
delegate pentru implementarea acestui program.  

Mai multe detalii despre posibilităţile de 
finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând 
experţii Serviciului Comunicare:  
Tel.: 0242/331.769, 0242/315.009, 0342/100.160, 
0728/026.708  
Fax: 0242/313.167  
E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro.  
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Situaţia proiectelor POS CCE la nivelul regiunii Sud Muntenia 
 

Până în data de 2 noiembrie 2015, la 
sediul Agenţiei pentru dezvoltare regională Sud 
Muntenia au fost primite spre contractare 481 
de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 
782.381.206,70 lei, prin care se solicită finan-
ţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Sectorial „Creșterea Competitivităţii Economi-
ce” 2007-2013. Din totalul proiectelor primite 
de ADR Sud Muntenia pentru întocmirea con-
tractelor de finanţare, au fost response 76 şi re-
trase 38. 

La finele anului 2014 a fost lansată o altă 
cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin 
nerambursabil cofinanţat din FEDR. 

Acest apel de proiecte a fost deschis 
pentru Operaţiunea 1.1.1 - Sprijin pentru con-
solidarea și modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile și intangibile pentru 
întreprinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfă-
şurat în perioada 27 octombrie 2014 - 25 noiem-
brie 2014. Transmiterea dosarului cererii de fi-
nanţare s-a efectuat online, pe platforma des-
tinată depunerii aplicaţiei - disponibilă pe pa-
gina web a MSI OIPSI, la adresa http://fon-
duri.mcsi.ro. 

Bugetul total al acestei cereri de propu-
puneri de proiecte este de 267 milioane de lei 

(contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cur-
sul valutar va fi cel aferent momentului estimat 
pentru efectuarea cheltuielii, respectiv 4,45 lei 
(conform previziunii de curs de schimb mediu 
anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil 
în 2015).  

Toate proiectele depuse în cadrul a-
cestui apel de proiecte au fost evaluate din 
punctul de vedere al conformităţii administra-
tive, eligibilităţii, tehnico-economic, au fost se-
lectate şi propuse spre finanţare în cadrul AM 
POS CCE. După publicarea listelor aferente pro-
iectelor acceptate spre finanţare, începând cu 
data de 20.02.2015, OI POS CCE din cadrul ADR 
Sud Muntenia a primit spre întocmirea contrac-
tului de finanţare un număr de 62 de proiecte. 
Dintre acestea, 53 au contracte semnate şi sunt 
în etapa de implementare, 7 au fost retrase în 
etapa de contractare şi 2 proiecte au fost res-
pinse în etapa de precontractare.  

Până în prezent, la nivelul ADR Sud Mun-
tenia au fost semnate 366 de contracte de fi-
nanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată 
de 408.258.104,61 lei. Din cele 366 de contrac-
te semnate, 90 de proiecte au fost reziliate - 
asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în 
valoare de 100.418.374,91 lei. 
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Primăria oraşului Mioveni a fost premiată  
la Gala Premiilor de Excelență în Administrație 

  
Primăria oraşului Mioveni a fost premiată 

joi, 22 octombrie, în cadrul celei de-a XI-a ediții 
a Galei Premiilor de Excelență în Administrație, 
la categoria Investiţii în Sănătate pentru pro-
iectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
şi echiaprea ambulatoriului de specialitate din 
cadrul Spitalului <<Sf. Spiridon Racoviţa>>, oraş 
Mioveni”. 

Evenimentul, organizat de Portalul Națio-
nal de Administrație Publică www.administra-
ție.ro și editorul general al portalului „Oameni 
și Companii”, a avut loc în Poiana Brașov și a re- 
 

 
unit peste o sută de lideri din administraţia 
publică centrală şi locală, precum şi reprezen-
tanţi ai mediului de afaceri. 

În cadrul evenimentului au fost premiate 
cele mai importante proiecte derulate în acest 
an de către instituţiile administraţiei publice 
locale. 

De asemenea, Consiliul Județean Argeș a 
fost premiat la categoria Proiecte de investiţii în 
Turism pentru proiectul „Amenajarea Comple-
xului Muzeal Goleşti – Reabilitare, conservare şi 
punere în valoare”. 
 

                                                       Sursa: bitpress.ro

 
 

 
 
 

 
Au început lucrările de reabilitare  

a Parcului Dumbrava 

 
 

 

 

Au început lucrările de reabilitare şi 
reamenajare a spaţiului de joacă din Parcul 
Dumbrava, realizate cu sprijin financiar eu-
ropean nerambursabil.  

 

Lucrările se fac în cadrul proiectului „Re-
abilitarea şi amenajarea cu tematică piscicolă a 
zonei de recreere din Parcul Dumbrava din mu-
nicipiul Călăraşi”. Valoarea totală a proiectului 
este de 1.489.183,70 lei (aproximativ 330.000 
de euro).  

Obiectivul proiectului constă în amena-
jarea cu tematică piscicolă a zonei de joacă 
pentru copii şi a bazinului din incinta Parcului 
Dumbrava, în scop didactic şi de recreere.  

Lucrările trebuie să fie finalizate, con-
form contractului, până la finele lunii decem-
brie 2015. Contractul cu constructorul a fost 
semnat pe 15 octombrie, conform ordinului de 
începere a lucrărilor şi procesului-verbal de pre-
dare a amplasamentului, constructorul a început 
execuţia lucrărilor de reabilitare şi moderni-
zare.  

Au avut loc deja întâlniri tehnice comune 
la care au participat membrii echipei de proiect 
din cadrul primăriei, reprezentanţii antrepreno-
rului, proiectant, diriginte de şantier.  
 
 

 

 

 

 
Proiectul a primit finanţare europeană 

nerambursabilă în cadrul Programului Operaţio-
nal pentru Pescuit 2007 - 2013.  

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Muni-
cipiului Călăraşi, locul de joacă va fi refăcut în 
totalitate. Astfel, după finalizarea lucrărilor, 
Parcul Dumbrava va avea un loc de joacă des-
tinat celor mici modern şi sigur, demn de o 
capitală de judeţ. 
 

Sursa: radiovocescampi.ro 

 

Argeş 

Călăraşi 
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Vizită de lucru la proiectele  

aflate în implementare în oraşul Răcari 
 

 La începutul săptămânii trecute, repre-
zentanţii Consiliului Județean Dâmbovița au efec-
tuat o vizită de lucru la obiectivele aflate în de-
rulare în oraşul Răcari, investiţii realizate atât în 
asociere cu Consiliul judeţean, cât și din fonduri 
proprii ale administraţiei locale sau din fonduri 
europene. 

Au fost vizitate lucrările de modernizare a 
infrastructurii rutiere realizate în asociere de Con-
siliul judeţean şi Consiliul Local Răcari, pentru 
modernizarea a 4 străzi, 3 din Răcari (Tudor Vla-
dimirescu, Boanga şi 8 Martie) şi una în cartierul 
Colacu. Proiectul vizează 3,39 km, valoarea con-
tractului de lucrări fiind de 2,3 milioane de lei.  

Ulterior, vizita a continuat pe șantierul de 
lucrării al proiectului de „Reabilitare, moderni-
zare şi echipare a infrastructurii educaţionale la 
Şcoala Generală Ghergani”, în valoare totală de 
9.177.112 lei, derulat prin POR 2007 – 2013. 

Proiectul a fost început în anul 2010, dar a 
stagnat în 2013, după intrarea în faliment a con-
structorului, impunându-se revizuirea proiectului 
tehnic şi reluarea procedurii de achiziţie.  

Lucrările au fost reluate în luna mai a 
acestui an și are toate șansele să fie finalizat în 
următoarea perioadă. Unitatea de învățământ va 
fi dată în folosinţă în primăvara anului viitor și va  
 

dispune de săli de clasă spaţioase, dotări moder-
ne de mobilier şi echipamente, sală de sport şi te-
ren de sport multifuncţional. 

Marius Caraveţeanu, primarul oraşului Ră-
cari, a declarat următoarele: „Eram în situaţia de 
a pierde finanţarea, de a restitui sumele primi-
te, dar, din fericire, am deblocat această situa-
ţie. Aş putea spune că şi pe acest subiect am co-
laborat cu preşedintele CJD. La întâlnirile pe 
care le-am avut cu factorii de decizie, de răspun-
dere din Ministerul Dezvoltării, din ADR Sud 
Muntenia, am găsit soluţii să deblocăm acest lu-
cru. Aş face o ultimă precizare, pe care am fă-
cut-o şi la întâlnirea cu domnul director Muşat: 
în ultima vreme, ritmul de decontare a lucrărilor 
este unul la care nici n-am visat vreodată. Dacă, 
la începutul lucrării, am prins perioade chiar şi 
cu 9 luni pentru o cerere de rambursare, acum 
avem fericita situaţie în care după 60 de zile sau 
chiar mai puţin să primim sumele”. 

În prezent, se lucrează într-un ritm sus-
ținut și la construirea unui sediu administrativ în 
satul Bălăneşti, o clădire în care se vor organiza 
întâlniri cu cetăţenii, va găzdui un punct farma-
ceutic şi un cabinet medical. Investiția a demarat 
recent şi are ca termen de finalizare începutul 
lunii mai 2016. 
 

Sursa: racarinews.net 
 

 
 

Vin din nou sume importante  
pentru judeţul Giurgiu 

 

Ministerul Finanţelor Publice a publicat 
deja proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, 
precum şi proiectul de ordonanţă de urgenţă 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe 2015. Judeţul Giurgiu va beneficia la 
ultima rectificare bugetară din acest an de sume 
substanţiale. 

Astfel, pentru judeţul Giurgiu, potrivit pro-
iectului Ministerului de Finanţe, la capitolul „su-
me defalcate din taxa pe valoare adăugată pen-
tru echilibrarea bugetelor locale”, este prevăzută 
suma de 16.227.000 de lei, dintre care 4.381.000 

de lei se repartizează bugetului propriu al ju-
deţului Giurgiu, iar 11.846.000 de lei merg către 
unităţile administrativ-teritoriale potrivit criteri-
ilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Tot-
odată, au 
fost alocaţi 
încă 759 mii 
de lei, suma 
respectivă 
fiind repar-
tizată pen-
tru susţine- 

Dâmboviţa 

Giurgiu 
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rea sistemului de protecţie a copilului, centre 
pentru persoanele cu handicap şi învăţământul 
special. 

La capitolul „sume defalcate din TVA pen-
tru finanţarea cheltuielilor oraşelor, comunelor 
şi municipiilor pe 2015”, Giurgiu a primit suma 
de 6.395.000 de lei, ce va fi direcţionată către 
plata salariilor provenite din hotărâri judecă-
toreşti în unităţile de învăţământ preuniversitar,  
 
 
 

 
pentru plata diferențelor la contribuţiile sociale  
ce sunt în sarcina angajatorului, aferente su-
melor plătite prevăzute prin hotărâri judecăto-
reşti având ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială personalului din unităţile de în-
văţământ preuniversitar, precum şi pentru  finan-
țarea drepturilor asistenților personali ai persoa-
nelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lu-
nare.  
 

Sursa: giurgiuveanul.ro 

 
 

GAL „Dunărea de Jos”,  
campioana implementării fondurilor europene în Ialomița 

 
 Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dună-

rea de Jos” - subregiunea Bordușani - Giurgeni 

este primul astfel de organism înființat în Ialo-

mița și unul dintre cele mai active din țară.  

Potrivit informațiilor oficiale, în ultimii 

trei ani, în cadrul celor 21 de administrații locale 

din componența sa, Asociația a reușit să finali-

zeze 23 de proiecte ce au vizat infrastructura ru-

tieră și serviciile edilitare. Săptămâna trecută, la 

Gura Ialomiței a fost inaugurat cel mai recent 

proiect, respectiv asfaltarea unui drum comunal 

în lungime de 800 de metri. 

Finalizarea proiectului de reabilitare a 800 

de metri de infrastructură rutieră în comuna 

Gura Ialomiței reprezintă încununarea a trei ani 

de eforturi susținute ale Asociației GAL „Dunărea 

de Jos”. Potrivit datelor oficiale, în perioada 

2012 - 2015, Asociația a reușit să implementeze 

și să finalizeze proiecte în valoare de 2,8 milioa-

ne de euro.  

Bazin legumicol renumit pentru producția 

de gogoșari și calitatea acestora, comuna Gura 

Ialomiței pare să beneficieze din plin de inves-

tițiile realizate în ultimii ani. Iar drumul comunal 

proaspăt inaugurat vine să completeze zestrea 

modestă a investițiilor în infrastructura rutieră.  

Comuna Gura Ialomiței este parte a celei 

mai mari investiții realizată cu fonduri europene 

în regiunea Sud Muntenia, în valoare de 6,2 mi- 

lioane de euro. Cu o cotă parte ce i-a revenit din 

acest proiect, în jur de 2 milioane de euro, 

administrația locală a reuşit să rezolve o serie de 

probleme ale comunităţii locale, prin reabilitarea 

sistemului public de apă, peste un kilometru de 

drum comunal și căminul cultural.  

 

O altă investiţie realizată pentru locuitorii 

din mediul rural a fost reprezentată de 

reabilitarea cu fonduri europene a școlii din 

comuna Gura Ialomiței. Acolo au fost investiți 

150 mii de euro, fonduri cu ajutorul cărora in-

stituţia de învăţământ a fost complet moder-

nizată, de la grupurile sanitare până la acoperiș.  

Totodată, 2 milioane de euro au fost 

atrași pentru reabilitarea sistemelor de irigații 

din zonă, o investiție pe cât de necesară, pe atât 

de utilă. 
 

 Sursa: independentonline.ro

Ialomiţa 
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Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşuguri – Ploieşti 

 

 În data de 5 noiembrie se va lansa Târgul 

de Meşteşug şi Artizanat organizat de către 

OTIMMC Ploieşti în incinta pieţii Obor din oraş. 

Înscrierea pentru participare va rămâne 

deschisă până în data de 4 noiembrie pe site-ul 

www.aippimm.ro. 

În cadrul târgurilor regionale, beneficiarii 

eligibili vor putea prezenta produsele proprii 

(meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea 

desfăşura activităţi economice în condiţiile legis-

laţiei în vigoare. 

OTIMMC Ploieşti va suporta cheltuielile de 

organizare (stand, locaţie etc.) şi vor fi decon-

tate cheltuielile de transport pentru beneficiari 

şi pentru produsele acestora (după caz), precum 

şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe peri-

oada desfăşurării evenimentului. 

 

 

 

Pentru relaţii suplimentare privind înscri-

erea în program şi derularea acestuia, contactaţi 

OTIMMC Ploieşti – tel.: 0244/522.085; e-mail: ofi-

ciuploiesti@imm.gov.ro. 

 
Sursa: finantare.ro 

 

 
 
 

Colegiul Național „Al. D. Ghica”  
a celebrat 49 de ani de la înființare 

 

 Pentru mulți dintre noi, perioada liceului 
rămâne cea mai frumoasă amintire. De aceea, 
aniversarea liceului este întotdeauna un eveni-
ment aparte pentru toți cei care au iubit anii 
respectivi din viața lor.  

În data de 26 octombrie, Colegiul Național 
„Al. D. Ghica” a celebrat 49 de ani de la înfiin-
țare, eveniment ce a mobilizat toate cadrele di-
dactice și toți elevii unității de învățământ, în 
vederea organizării unor momente memorabile. 
Astfel, pe tot parcursul zilei de 26 octombrie s-au 
desfășurat activități și momente artistice speci-
ale, rezultate din colaborarea interdisciplinară 
între catedre, dar și din creativitatea și entu-
ziasmul tinerilor care și-au dorit ca aniversarea 
liceului lor să fie una de neuitat. 

 
 
 

Potrivit Ralucăi Beșleagă, cadru didactic al 
unității de învățământ, evenimentul a fost cu to-
tul și cu totul special: „În ziua Sfântului Dumitru 
am sărbătorit și ziua Colegiului Național <<Al.D. 
Ghica>> și anul acesta școala noastră și-a deschis 
porțile pentru a prilejui împlinirea a 49 de ani 
de la înființare”.  

Cu această ocazie, întregul colectiv didac-
tic a pregătit activități metodico-științifice și un 
program artistic deosebit, la care au participat 
numeroși elevi talentați ai școlii. În cadrul aces-
tui program s-a făcut remarcată trupa de teatru 
a școlii, care a interpretat piesa „Five o’clock” 
de Ioan Luca Caragiale. În încheiere, au fost 
interpretate melodii de muzică ușoară în limbi de 
circulație internațională, dar și dansuri populare. 
 

Sursa: liberinteleorman.ro 
 
 
 

Prahova 

Teleorman 
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