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 IInnffooEEvveenniimmeennttee::   
  
I Atelier de lucru la Primăria Alexandria, jud. 
Teleorman – 13 iulie 2009 
                                  ¯ 
I Sesiunea de instruire acordată beneficiarilor ca 
urmare a încheierii contractelor de finanţare pe 
Programul Operaţional Regional – Călăraşi, 24 iulie 
2009 
                                  ¯ 
I Sesiunea interactivă destinată Organismelor 
Intermediare pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013 - Gura Humorului, judeţul Suceava, 8 - 10 
iulie 2009 
                                  ¯ 
I Lansare mini-site dedicat exclusiv REGIO - 
http://regio.adrmuntenia.ro 
                                  ¯ 
I Promovarea REGIO la nivelul regiunii Sud Muntenia: 
Raportul semestrial asupra Planului de comunicare 
pentru Programul Operaţional Regional 
                                  ¯ 
I Stadiul implementării contractului de finanţare 
pentru activităţile de informare şi publicitate 
 
InfoPresa - Revista presei 
 
InfoParteneriate - ADR Sud Muntenia, mai 
aproape de potenţialii beneficiari  

 
InfoRegio Sud Muntenia: 
 
I Contracte de finanţare semnate în Sud Muntenia 
 

                                  ¯ 
 

I Stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional în regiunea Sud Muntenia (04.08.2009) 
 

                                  ¯ 
 

I Întrebări frecvente pentru axele prioritare ale 
REGIO                               
                                  ¯ 
 

I Greşeli frecvente în întocmirea şi depunerea 
cererilor de finanţare 
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Info AM POR 
I Instrucţiune solicitanţi de finanţare privind dovada 
dreptului de proprietate (domeniile 3.2, 3.4, 5.1) 
 
IInstrucţiunea nr. 29 privind modificarea clauzelor 
contractuale din cadrul Contractelor de finanţare POR, 
privind acordarea prefinanţării (24 iulie 2009) 
 
Info Pol de creştere  -Ploieşti 
Info Pol de dezvoltare - Piteşti 
 

  
AAtteelliieerr  ddee  lluuccrruu  llaa  PPrriimmăărriiaa  AAlleexxaannddrriiaa,,  jjuudd..  

TTeelleeoorrmmaann  ––  1133  iiuulliiee  22000099  
 

 
În data de 13 iulie 2009, la invitaţia Primăriei 

Municipiului Alexandria, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a participat la un atelier de 
lucru privind identificarea surselor de finanţare 
pentru proiectele de dezvoltare socio-economică a 
oraşului.  
 

Reprezentanţii ADR Sud Muntenia au purtat discuţii 
despre posibilităţile de finanţare nerambursabilă prin 
REGIO, prezentând principalele aspecte relevate din 
Ghidurile solicitantului pentru Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.1, DMI 
3.2 şi DMI 3.4, Axa prioritară 4 „Sprijinirea mediului 
de afaceri regional şi local”, DMI 4.1 şi 4.3, şi Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea şi promovarea turismului”, 
DMI 5.1:. Astfel, s-a discutat despre categoria 
solicitanţilor eligibili, aspecte legate de eligibilitatea 
proiectelor activităţi eligibile orientative, criteriile  
de eligibilitate a cheltuielilor, categorii de cheltuieli      
  foto: Atelier de lucru - Alexandria, 
 

 
neeligibile pe Axele prioritare 3, 4 şi 5 ale 
Programului Operaţional Regional, criterii de 
eligibilitate ale proiectelor. Totodată au fost 
prezentate etapele de evaluare şi selecţie ale cererii 
de finanţare. 
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SSeessiiuunneeaa  ddee  iinnssttrruuiirree  aaccoorrddaattăă  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  
ccaa  uurrmmaarree  aa  îînncchheeiieerriiii  ccoonnttrraacctteelloorr  ddee  

ffiinnaannţţaarree  ppee  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  
––  CCăăllăărraaşşii,,  2244  iiuulliiee  22000099  

 
În data de 24 iulie 

2009, ADR Sud Muntenia a 
organizat o sesiune de 
instruire pentru echipa de 
implementare a proiectului 
„Îmbunătăţirea accesului la 
reţeaua rutieră europeană 
de transport TEN – T7 în 
judeţul Călăraşi, prin reabilitarea şi 
modernizarea DJ 201B, km 19+000 – km 39+950, 
pe traseul limită judeţ Ialomiţa – Valea Argovei şi 
DJ 303, km 26+294 - km 48+278 pe traseul Valea 
Argovei – Mănăstirea”, al cărui contract de 
finanţare a fost semnat în data de 7 iulie 2009. 

Reprezentanţii echipei de implementare a 
proiectului din 
cadrul Consiliului 
Judeţean Călăraşi 
au fost informaţi 
despre priorităţile 
în derularea con-
tractului – acte 
adiţionale şi des-
pre prefinanţa-
re/cererile de 

rambursare (prefinanţare,  notificare privind depune-
rea cererii de prefinanţare/rambursare, termen de 
depunere, documente ce trebuie să însoţească 
cererile de plată). Totodată, beneficiarii au fost 
instruiţi despre modul în care trebuie ţinută evidenţa 
contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre 
Raportul de progres (modul de întocmire şi termenul 
de depunere), detalii legate de vizita la faţa locului 
şi cum trebuie realizate pistele de audit.  

În ultima parte a întâlnirii de lucru au fost 
oferite detalii despre activitatea de informare şi 
publicitate ce trebuie realizată de către beneficiari 
conform regulilor specificate în Manualul de 
Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional 
Regional. 
 
SSeessiiuunneeaa  iinntteerraaccttiivvăă  ddeessttiinnaattăă  OOrrggaanniissmmeelloorr  
IInntteerrmmeeddiiaarree  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  

RReeggiioonnaall  22000077--22001133  ––  GGuurraa  HHuummoorruulluuii,,  jjuuddeeţţuull  
SSuucceeaavvaa,,  88  --  1100  iiuulliiee  22000099  

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est a organizat în perioada 8 - 10 iulie 2009 sesiunea 
interactivă destinată Organismelor Intermediare POR 
2007-2013. Lector invitat a fost domnul Rupert Wolfe 
Murray, iar la seminar au participat experţii implicaţi 
în implementarea Planului de Comunicare pentru 
POR şi în gestionarea relaţiei Asistenţă Tehnică – AM 
POR din cadrul a patru Agenţii pentru dezvoltare 
regională (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia şi 
Bucureşti-Ilfov) şi ai Autorităţii de Management 
pentru Programul Operaţional Regional. 
Foto: Sesiunea destinată Organismelor Intermediare POR 2007-2013 – Gura Humorului, 8 - 10 iulie 2009  

 
Agenda întâlnirii a inclus subiecte legate de 

activităţile de informare şi promovare derulate până 
în momentul de faţă, conform Planurilor de 
Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 
POR 2007-2013, precum şi propuneri de activităţi ce 
vor fi cuprinse în Strategia de Comunicare REGIO 
pentru anul 2010. 

Scopul sesiunii interactive a fost schimbul de 
experienţe relevante ale Agenţiilor pentru dezvoltare 
regională, dar şi aportul unui furnizor de expertiză 
tehnică avizat în demersul comun de promovare a 
REGIO – Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Tematica sesiunii interactive a fost foarte utilă 
experţilor din cadrul Serviciului Comunicare, întrucât 
a vizat însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi 
prezentarea unor exemple de bună practică pentru 
îmbunătăţirea şi diversificarea modalităţilor de 
promovare a REGIO, ce trebuie combinată cu 
promovarea dezvoltării regionale. 

  
LLaannssaarree  mmiinnii--ssiittee  ddeeddiiccaatt  eexxcclluussiivv  RREEGGIIOO  --  

hhttttpp::////rreeggiioo..aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo    
 
În luna iulie 2009, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia a lansat mini-site-ul 
http://regio.adrmuntenia.ro, pentru a răspunde 
cerinţelor privind informarea şi conştientizarea 
disponibilităţii finanţărilor prin REGIO. 

 

 

 
 

http://regio.adrmuntenia.ro/


 3 

Obiectivele specifice ale creării acestui mini-
site sunt următoarele: informarea vizitatorilor site-
ului, în timp util şi în format adecvat, despre datele 
disponibile referitoare la POR 2007-2013 
(regulamente, ghiduri, proceduri, cerinţe şi condiţii 
de eligibilitate, instrucţiuni, activitatea comitetelor 
etc.); realizarea vizibilităţii deciziilor şi acţiunilor 
ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar implicat în gestionarea fondurilor POR; 
informarea potenţialilor aplicanţi şi a beneficiarilor 
de finanţare din POR asupra obligaţiilor privind 
informarea şi publicitatea ce decurg din calitatea de 
beneficiar al unei finanţări europene; stimularea 
interesului pentru finanţări europene prin 
diseminarea rezultatelor obţinute în implementarea 
proiectelor de succes ca exemple de bună practică; 
asigurarea vizibilităţii rezultatelor obţinute în 
implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud 
Muntenia; dezvoltarea şi menţinerea unei relaţii 
strânse cu mass-media, ceea ce va asigura 
transparenţa implementării POR în regiunea Sud 
Muntenia. 

 
 

PPrroommoovvaarreeaa  RREEGGIIOO  llaa  nniivveelluull  
  rreeggiiuunniiii  SSuudd  MMuunntteenniiaa::  

RRaappoorrttuull  sseemmeessttrriiaall  aassuupprraa  PPllaannuulluuii  ddee  
ccoommuunniiccaarree  ppeennttrruu  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  

RReeggiioonnaall  
  

 
ADR Sud Muntenia a realizat la jumătatea 

lunii iulie 2009 Raportul semestrial asupra Planului 
de comunicare pentru Programul Operaţional 
Regional. De la începutul anului 2009, măsurile de 
informare şi publicitate implementate de ADR Sud 
Muntenia sunt axate pe promovarea impactului 
finanţărilor din Programul Operaţional Regional şi 
încurajarea depunerii de noi proiecte. Măsurile de 
informare şi publicitate implementate în primul 
semestru al acestui an au fost evaluate prin 
indicatori specifici şi sintetizaţi în Raportul 
semestrial asupra Planului de comunicare pentru 
Programul Operaţional Regional. 

Menţionăm că Agenţia, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR are rolul de a 
implementa Planul de Comunicare pentru Programul 
Operaţional Regional atât la nivel regional, cât şi la 
nivel local.  

În perioada ianuarie – iunie 2009, în regiunea 
Sud Muntenia s-au semnat 30 de contracte de 
finanţare din REGIO. Proiectele pentru care s-au 
semnat contractele vizează ori reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură (Axa prioritară 2, DMI 2.1), ori dezvoltarea 
microîntreprinderilor (Axa prioritară 4, DMI 4.3).  

ADR Sud Muntenia a organizat în perioada 
analizată 12 seminarii de asistenţă tehnică acordată 
potenţialilor beneficiari din judeţele arondate 
regiunii noastre privind oportunităţile de finanţare 
din REGIO. A participat în calitate de co-organizator, 
la solicitarea altor instituţii din regiunea Sud 
Muntenia, la 19 seminarii pentru a promova 
oportunităţile de finanţare din REGIO. Totodată, în 

urma semnării contractelor de finanţare din REGIO 
au fost organizate 10 sesiuni de instruire pentru 
beneficiari, care au fost informaţi despre priorităţile 
în derularea contractelor de finanţare.  

 
FOTO: Seminar de asistenţă tehnică acordată potenţialilor beneficiari – Dâmboviţa, 26 mai 2009 

Pentru accesarea fondurilor europene 
nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere” au fost organizate 
patru întâlniri de lucru pentru Polul de creştere 
Ploieşti - Prahova cu factorii de decizie din cadrul 
Primăriei Municipiului Ploieşti şi Consiliului Judeţean 
Prahova. Scopul organizării acestor ateliere de lucru 
a fost de a se analiza stadiul pregătirii proiectelor ce 
urmează să fie incluse în Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană (PIDU) şi realizarea unui plan de 
acţiuni pe care se va lucra la fiecare şedinţă 
operativă a Polului de creştere.  

În ceea ce priveşte Polul de dezvoltare 
Piteşti - judeţul Argeş, Agenţia a organizat o primă 
întâlnire cu factorii de decizie din cadrul Primăriei 
Piteşti şi de la Consiliul Judeţean Argeş în data de 10 
iunie 2009.  
Scopul întâlnirii de lucru a fost de a informa 
reprezentanţii administraţiei locale cu privire la 
oportunităţile de finanţare prin Programul 
Operaţional Regional, mai precis prin Axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli 
urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-
domeniul „Poli de dezvoltare”. Pentru regiunea Sud 
Muntenia, alocarea financiară pentru Polul de 
dezvoltare Piteşti este de 38,80 milioane de euro. În 
cadrul acestei întâlniri au fost oferite informaţii 
legate de valoarea contribuţiei beneficiarului, de 
eligibilitatea solicitantului, a proiectelor, tipuri de 
activităţi eligibile şi, nu în ultimul rând, categorii de 
cheltuieli eligibile, dar şi neeligibile. 
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În ceea ce priveşte relaţia cu mass-media, 
ADR Sud Muntenia a organizat patru conferinţe de 
presă şi a participat în calitate de invitat la alte opt 
întâlniri cu reprezentanţii presei din regiune cu 
ocazia semnării contractelor de finanţare sau cu 
ocazia participării la alte evenimente la care a fost 
invitată să prezinte oportunităţile de finanţare din 
REGIO. În urma evenimentelor organizate sau la care 
a participat Agenţia în perioada ianuarie – iunie 2009 
au fost publicate aproximativ 350 de articole în presa 
din regiunea Sud Muntenia. Reprezentanţii mass-
media din regiunea Sud Muntenia au primit informaţii 
despre situaţia proiectelor depuse la sediul Agenţiei, 
despre contractele de finanţare semnate în regiune 
şi despre evenimentele pe care le-a organizat sau la 
care a participat ADR Sud Muntenia. 

 
 

SSttaaddiiuull  iimmpplleemmeennttăărriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  
ffiinnaannţţaarree  ppeennttrruu  aaccttiivviittăăţţiillee  ddee  iinnffoorrmmaarree  şşii  

ppuubblliicciittaattee  
  

 
ADR Sud Muntenia este beneficiarul 

proiectului „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ 
Direcţia Organism Intermediar pentru activităţile de 
informare şi publicitate ale Programului Operaţional 
Regional  în perioada 2007 – 2013”. Proiectul, al 
cărui contract de finanţare a fost semnat la data de 
28 mai 2009, a fost depus pe Programul Operaţional 
Regional, Axa prioritară 6, DMI 6.2 „Sprijinirea 
activităţilor de informare şi publicitate privind 
Programul Operaţional Regional”. 

Obiectivul proiectului este informarea 
comunităţii regionale asupra contribuţiei Uniunii 
Europene şi a rolului avut de aceasta în dezvoltarea 
regională din Sud Muntenia. În acest sens, prin acest 
proiect se doreşte difuzarea planificată şi continuă 
de informaţii privind implementarea Programului 
Operaţional Regional şi aplicarea principiului 
transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari şi a 
publicului larg din regiunea Sud Muntenia şi crearea 
unei imagini coerente a dezvoltării echilibrate a 
regiunii, prin intermediul instrumentelor de 
publicitate şi informare asupra oportunităţilor de 
finanţare. 
Sursa: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/image/semnare_1.jpg 

 
- pregătirea şi distribuirea materialelor de 

informare şi publicitate pentru promovarea 
Programului Operaţional  Regional; 

Activităţile principale ce se vor implementa 
în cadrul acestui proiect sunt: 

- actualizarea şi dezvoltarea web-site-ului 
ADR Sud Muntenia; 

- achiziţionarea de echipamente şi 
consumabile pentru dotarea structurilor din cadrul 
ADR Sud Muntenia implicate în activităţile de 
informare şi publicitate pentru POR; 

- organizarea/participarea la seminarii, 
evenimente, conferinţe, prezentări pentru 
promovarea POR; 

- realizarea unei campanii publicitare pentru 
REGIO; 

- crearea Reţelei de informare pentru REGIO 
la nivelul regiunii Sud Muntenia. 

Pentru realizarea acestor activităţi s-a 
organizat licitaţie, conform prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006. În 
prezent, licitaţia se află în stadiul de evaluare a 
ofertelor. 

 

                                    ««  
 

 

EEvveenniimmeennttee  vviiiittooaarree  
 

 

În perioada imediat următoare, ADR Sud 
Muntenia va organiza în continuare întâlniri cu 
potenţialii beneficiari pentru a promova oportuni-
tăţile de finanţare din REGIO. Aceste acţiuni vor fi 
organizate atât individual de către Agenţie, cât şi în 
parteneriat cu instituţiile din regiunea Sud Muntenia 
ce vor manifesta interes în realizarea unor acţiuni 
comune.  

De asemenea, pentru a sprijini şi impulsiona 
depunerea de proiecte de către mediul privat în 
vederea obţinerii de finanţări europene, Agenţia a 
transmis propuneri de colaborare instituţiilor 
bancare ce îşi desfăşoară activitatea şi în regiunea 
Sud Muntenia. Având în vedere că urmează să fie 
lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Axei 
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local, DMI 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, se vor organiza 
întâlniri cu instituţiile bancare pentru a identifica 
produsele de creditare ce ar putea fi furnizate 
potenţialilor beneficiari, în scopul acoperirii sumelor 
necesare susţinerii cofinanţării pentru un astfel de 
proiect.  

După momentul lansării celui de-al doilea 
apel de proiecte, se va organiza o caravană 
informativă destinată reprezentanţilor mediului de 
afaceri din Sud Muntenia, la care vor fi invitaţi să 
participe şi reprezentanţi ai băncilor pentru a 
prezenta posibilităţile de sprijinire financiară, în 
acest context, potenţialilor beneficiari. 

Totodată, în următoarea perioadă se doreşte 
organizarea unei sesiuni destinată Organismelor 
Intermediare din Sud Muntenia. Scopul organizării 
acestei întâlniri este de a promova rezultatele 
implementării Programului Operaţional Regional în 
Sud Muntenia, dar şi realizarea unui schimb de 
experienţă între Organismele Intermediare în 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/image/semnare_1.jpg
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implementarea Programelor Operaţionale prin care 
se oferă finanţare europeană.  

O altă acţiune foarte importantă de 
promovare a Programului Operaţional Regional se va 
materializa prin organizarea unei sesiuni interactive 
cu rolul de promovare a POR 2007 – 2013 destinată 
mass-media regională. Aceasta va avea scopul 
familiarizării reprezentanţilor media cu REGIO, 
furnizării de informaţii cu privire la stadiul 
implementării programului, precum şi prezentării 
unor exemple de succes. 

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

  
 
InfoPresa - Revista presei 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

IInnffooPPaarrtteenneerriiaattee  --  AADDRR  SSuudd  MMuunntteenniiaa,,  mmaaii  
aapprrooaappee  ddee  ppootteennţţiiaalliiii  bbeenneeffiicciiaarrii  

  
  

                                                                                  Sursă: http://www.blu.ro/images/poza_parteneriat.jpg        

Activitatea Reţelei 
REGIO Sud Muntenia 
are la bază 
distribuirea pe cale 
electronică a 
informaţiilor relevante 
pentru REGIO, avându-
se în vedere 
oportunităţile de 
finanţare, cadrul 
instituţional de 
implementare al REGIO, ştiri, buletine informative, 
evenimente etc. ADR Sud Muntenia va organiza în 
această toamnă o întâlnire cu toţi membrii, în cadrul 
căreia se vor prezenta stadiul de dezvoltare şi nivelul 
de performanţă al reţelei, dar şi metode eficiente de 
colaborare în vederea sprijinirii comunităţii regionale 
prin diseminarea de informaţii despre modalităţile 
de accesare a fondurilor europene.  

Până în prezent au dat curs invitaţiei de 
participare la Reţeaua de informare REGIO Sud 
Muntenia aproximativ 75 de instituţii publice 
(regionale şi locale), organizaţii non-
guvernamentale, instituţii academice şi asociaţii 
profesionale. Toţi membrii Reţelei de informare sunt 
sprijiniţi de către ADR Sud Muntenia în activităţile de 
comunicare. Acest sprijin este materializat, în 
măsura în care este solicitat, în întâlniri regionale, 
publicaţii, experţi care să participe la activităţile 
multiplicatorilor.  

Periodic, membrii Reţelei REGIO Sud 
Muntenia sunt informaţi despre: stadiul 
implementării Programului Operaţional Regional în 
regiunea Sud Muntenia; notificări transmise 
Agenţiilor de către Autoritatea de Management 
pentru Programul Operaţional Regional; cataloage de 

mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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finanţare lunare; proiectele ale căror contracte de 
finanţare au fost semnate; buletinele informative 
Info Sud Muntenia. 

Pe lângă crearea Reţelei de informare REGIO 
Sud Muntenia, Agenţia a făcut o propunere de 
colaborare în acţiunile de promovare a Programului 
Operaţional Regional unui număr de aproximativ 100 
de instituţii din regiune, dintre care amintim: consilii 
judeţene, prefecturi, primării, camere de comerţ, 
inspectorate şcolare, direcţii de cultură, agenţii 
pentru protecţia mediului, asociaţii patronale etc.  

Totodată, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a iniţiat un nou parteneriat, 
cu reprezentanţii colegiilor uninominale din regiunea 
Sud Muntenia, membri ai Parlamentului României, 
pentru promovarea oportunităţilor de finanţare 
nerambursabilă prin REGIO. Astfel, prin acest 
parteneriat, se doreşte dezvoltarea unor relaţii de 
colaborare cu parlamentarii de pe raza regiunii 
noastre cu scopul de a informa constant şi corect 
toate grupurile ţintă asupra oportunităţilor de 
finanţare de care pot beneficia prin REGIO. 
Sursă: http://www.facility-management.ro/imagini/companie_valori_parteneriat.jpg 

 
Agenţia este interesate să dezvolte o relaţie 

de colaborare cu instituţiile bancare ce au  pregătite 
produse de finanţare destinate solicitanţilor de 
finanţare din Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul 4.1  major de 
intervenţie Domeniul major de intervenţie 4.3  
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  
Astfel, pentru perioada 2007 – 2013, pentru acest 
domeniu major de intervenţie, microîntreprinderile 
ce-şi desfăşoară activitatea în regiunea noastră pot 
accesa fonduri în valoare de 28,47 milioane de euro. 
La precedentul apel de proiecte (cu termen de 
depunere 16 iunie 2008), unde cofinanţarea din 
partea solicitantului reprezintă minim 30% din 
valoarea eligibilă a proiectului, au fost contractate 
peste 2,5 milioane de euro.        

Pentru cel de-al doilea apel de proiecte ce 
urmează a fi lansat, vor fi invitate să participe la 
seminarile de instruire instituţiile bancare pentru a 
prezenta produsele de creditare pe care acestea le 
pot furniza potenţialilor beneficiari în scopul 
acoperirii sumelor necesare susţinerii cofinanţării 
pentru un astfel de proiect.  

Prin acest tip de parteneriat, eforturile 
noastre conjugate în privinţa promovării 
oportunităţilor de finanţare nerambursabilă prin      

 

Toţi cei interesaţi să se alăture Reţelei de 
informare REGIO Sud Muntenia sau să colaboreze în 
vederea organizării de acţiuni comune cu Agenţia 
sunt rugaţi să contacteze Serviciul Comunicare al 
ADR Sud Muntenia, tel.: 0242/331.769, 

0728/026.708, fax: 0242/313.167; e-mail: 
comunicare@adrmuntenia.ro; 
info.regio@adrmuntenia.ro. 
 

 

 

  
üüüüüüüü     IInnffooCCoonnttrraaccttee  SSuudd  MMuunntteenniiaa  üüüüüüüü   

 
 

 

CCCooonnntttrrraaacccttteee    dddeee   
fff iiinnnaaannnţţţaaarrreee   

ssseeemmmnnnaaattteee    pppeee   
RRREEEGGGIIIOOO   

   
   
 

  

JJuuddeeţţuull  CCăăllăărraaşşii  pprriimmeeşşttee  ffiinnaannţţaarree  RReeggiioo  
ppeennttrruu  uunn  pprrooiieecctt  ccuu  iimmppaacctt  rreeggiioonnaall    

  
În data de 7 iulie 2009 s-a semnat cel de-al 

doisprezecelea contract de finanţare din Regio, Axa 
prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane - inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia. Proiectul, al cărui 
beneficiar este Unitatea administrativ-teritorială 
Judeţul Călăraşi, are ca obiectiv Îmbunătăţirea 
accesului la reţeaua rutieră europeană de 
transport TEN – T7 în judeţul Călăraşi, prin 
reabilitarea şi modernizarea DJ 201B, km 19+000 – 
km 39+950, pe traseul limită judeţ Ialomiţa – Valea 
Argovei şi DJ 303, km 26+294 - km 48+278 pe 
traseul Valea Argovei – Mănăstirea”. Valoarea 
totală a proiectului este de 44.944.350,96 lei, din 
care:   
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR - 
32.669.633,26 lei; 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 4.304.728,89 lei; 
- co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 794.000,00 
lei; 
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 
7.175.988,81. 

 
Cele aproximativ 10 milioane de euro atrase 

prin intermediul Regio vor fi folosite pentru 
reabilitarea şi modernizarea a peste 42 km de drum 
judeţean, asigurând astfel accesul la Autostrada A2 şi 
contribuind la creşterea accesibilităţii unor zone cu 
potenţial economic neexploatat. Durata de 
implementare a proiectului este de 31 de luni. 
 

mailto:comunicare@adrmuntenia.ro
mailto:info.regio@adrmuntenia.ro
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„Proiectul judeţului Călăraşi va avea un 
impact semnificativ pentru sudul regiunii noastre. 
Este materializarea unei iniţiative care depăşeşte 
graniţele unui singur judeţ, contractul semnat astăzi 
(n.a. 7.07.2009) venind în completarea proiectului 
judeţului Ialomiţa - reabilitarea drumului judeţean 
DJ 201B, km 0+000 - km 19+000, Ciochina – Orezu – 
Raşi. Iată că, la un interval de mai puţin de un an 
între momentul semnării celor două contracte, 
putem face un bilanţ pozitiv al modului în care cele 
aproape 590 de milioane de lei, care reprezintă 
valoarea celor 12 contracte finanţate până acum, 
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de transport 
în regiunea Sud Muntenia”, a declarat Liviu Muşat, 
directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia. 
 
  

SSiittuuaaţţiiaa  pprrooiieecctteelloorr  ddeeppuussee  îînn  ccaaddrruull  RReeggiioo  
((PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  22000077--22001133))  

  ––  44  aauugguusstt    22000099  --  
 

 
Până la data de 4 august 2009, la sediul 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
au fost depuse 177 de proiecte prin care se solicită 
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul 
Operaţional Regional). 
Din cele 177 de proiecte depuse, 50 au fost respinse, 
2 au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei 
proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea 
contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 
axe ale Regio, ce se află în diferite etape ale 
procesului de evaluare este următoarea: 
 

Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere (buget 197,96 
milioane de euro). Domeniul 1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” 
au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare 
Urbană aflate în prezent în etapa de verificare a 
conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor 
de finanţare componente ale PIDU-urilor. 
 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. 
euro). Domeniul major de intervenţie 2.1 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi-urbane inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 
 
FOTO: Vizită în teren - execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare – Dâmboviţa 

Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din 
care 10 respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea 
totală solicitată prin aceste 39 de proiecte este de 
aproximativ 244 mil. euro.  

Din cele 28 de proiecte rămase, 10 proiecte 
sunt în rezervă, 3 sunt în curs de evaluare, 3 
proiecte se află în etape precontractuale, iar pentru 
12 s-au semnat contractele de finanţare.  
*Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul 
retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în 
prezent fie în diferite etape ale procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se 
deja contractul de finanţare. 

Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe 
a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, 
ora 16:30.             

  

Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale (buget 93,56 mil. euro) are patru domenii 
majore de intervenţie: 
- Domeniul major de intervenţie 3.1 
Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate – alocare regională 24,21 mil. 
euro. Două proiecte depuse: un proiect se află în 
etapa de evaluare a conformităţii administrative şi 
eligibilităţii iar celălalt proiect se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară. Asistenţa 
nerambursabilă solicitată până în acest moment este 
de aproximativ 20,11  mil. euro. 
- Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabili-
tarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 
13,88 mil. euro. S-au depus două proiecte, din care 
unul a fost respins, iar altul se află în etapa de 
evaluare tehnică şi financiară, asistenţa 
nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 0,2 
mil. euro. 
- Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare 
regională 13,88 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS. 
- Domeniul major de intervenţie 3.4 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preunive-rsitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă – alocare regională 34,46 mil. 
euro. Au fost depuse 46 de proiecte, din care 1 
proiect se află în faza de contractare,  1 proiect se 
află în faza de vizită la faţa locului, 7 proiecte sunt 
în etapa precontractuală de analiză a proiectului 
tehnic, 23 proiecte se află în etapa de evaluare 
tehnică şi financiară, 1 proiect a fost respins în 
cadrul evaluării tehnice şi financiare, iar 13 de 
proiecte sunt în curs de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, asistenţa 
nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 51,57 
mil. euro. 
 

 Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri 
regional şi local (buget 113,22  mil. euro).   
- Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală – alocare regională 
38,27 mil. euro. Au fost depuse trei proiecte, din 
care: 1 proiect retras ulterior de aplicant, 1 proiect 
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aflat în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 1 
proiect aflat în etapa precontractuală de analiză a 
proiectului tehnic. Asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,05 
mil. euro. 
- Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea de noi activităţi – alocare regională 33,50 
mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS. 
- Domeniul major de intervenţie 4.3 Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 
28,47 mil. euro. În cadrul primului apel de proiecte 
cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost 
depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii 
din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de 
aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa 
financiară nerambursabilă solicitată este de 
aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 
de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului şi s-au semnat 21 de contracte de 
finanţare. 
Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea 
turismului (buget 101,86 mil. euro) 
-  Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe – alocare regională 32,83 mil. euro. Au fost 
depuse şase proiecte, din care unul a fost respins ca 
neconform administrativ şi redepus ulterior, în 
prezent proiectele fiind în diferite etape: 1 proiect 
se află în etapa de contractare  şi 4 proiecte sunt  în 
curs de evaluare tehnică şi financiară. Valoarea 
asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin 
aceste proiecte este de aproximativ 6,8 mil. euro. 
-  Domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice – alocare regională 46,96 
mil. euro. Treisprezece proiecte depuse până la 
termenul limită de 19.12.2008, din care şapte 
proiecte au fost respinse, unul se află în curs de 
evaluare tehnică şi financiară, 4 proiecte în etapa 
precontractuală de analiză a PT-ului iar un proiect 
este în etapa precontractuală de vizită la faţa 
locului. Proiectele aflate în evaluare au o valoare a 
asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 
10,78 mil. euro. 

-  Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro. Pentru 
acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la 
nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se 
ocupă de acest domeniu este Ministerul Turismului, 
contact tel.: +4(021)20.25.500, fax: 
+4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro. 
 
  

ÎÎnnttrreebbăărrii  ffrreeccvveennttee  RREEGGIIOO  
 

 
1.     În cazul unui proiect ce presupune lucrări de 

modernizare/reabilitare a unui centru social, 
documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţii trebuie însoţită şi de expertiza 
tehnică? 

 

Răspuns: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 3.2 
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
recomandă, conform H.G. nr. 28/09.01.2008, 
proiectarea lucrărilor de construcţii pentru 
intervenţii la construcţii existente, inclusiv 
instalaţiile aferente, să se elaboreze în următoarele 
faze: 

- expertiză tehnică şi, după caz, audit 
energetic; 

- documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii; 

- proiect tehnic; 
- detalii de execuţie. 
 

2. Referitor la Axa prioritară 4 „Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, 
DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi 
locală”, este eligibilă pe acest domeniu 
activitatea de creare a unui centru medical unde 
urmează să se desfăşoare activităţi de prestări 
servicii medicale pe mai multe specializări?  

 
Răspuns: Conform Ghidului solicitantului, această 
activitate se încadrează în Axa prioritară 4,  DMI 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală” - 
„Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi 
anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori 
economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi 
de producţie şi/sau prestare servicii".  

O structură de sprijinire a afacerilor 
reprezintă o structură clar delimitată ce asigură o 
serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau 
spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
de producţie/prestare servicii, având ca scop 
atragerea investiţiilor, astfel încât să se valorifice 
potenţialul material şi uman al zonei în care sunt 
amplasate.  

Structura poate fi localizată atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural. Valoarea totală a 
proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) 
este cuprinsă între 1.700.000 şi 85.000.000 de lei. 

 
3.     Se poate obţine finanţare pentru 

restaurarea/ consolidarea unei biserici ce nu 
face parte din lista monumentelor istorice? 

 
Răspuns: Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe” - obiectivul propus pentru 
finanţare trebuie să fie înscris pe lista patrimoniul 
UNESCO (Hotărârea Guvernului nr. 493/2004, pentru 
aprobarea Metodologiei privind monitorizarea 
monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial, anexa A), patrimoniul cultural naţional sau 
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patrimoniul cultural local din mediul urban (Ordinul 
2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, emis de Ministerului Culturii şi 
Cultelor). 

 
 

 

GGrreeşşeellii  ffrreeccvveennttee  îînn  îînnttooccmmiirreeaa  şşii  ddeeppuunneerreeaa  
cceerreerriilloorr  ddee  ffiinnaannţţaarree  RREEGGIIOO  

 

 
F  În etapa de conformitate administrativă şi 
eligibilitate au fost identificate următoarele 
greşeli: 
- anexarea documentelor în altă ordine decât cea 
specificată în Ghidul solicitantului; 
- aplicaţii nesemnate şi/sau neştampilate integral, 
conform cerinţelor din Ghiduul solicitantului; 
- aplicaţii depuse în patru exemplare în copie, fără 
să existe volumul original; 
          - proiecte ce prevăd atât construcţii noi, cât şi 
intervenţii la construcţii existente, care au doar 
studii de fezabilitate, fără a include şi documentaţii 
de intervenţii la construcţii existente; 
         - valoarea totală a proiectului depăşeşte 
valoarea totală maximă impusă prin Ghidul 
solicitantului;  
         - bugetul proiectului a fost depus în euro. 
 

 

 AM  POR 
 

 
IAM POR a emis o INSTRUCŢIUNE cu privire la 
îndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la 
dovada proprietăţii asupra imobilului obiect al 
cererii de finanţare aplicabilă pentru domeniile 
majore de intervenţie 3.2, 3.4 şi 5.1 în cadrul 
solicitanţilor de finanţare unităţi de cult şi instituţii 
de învăţământ superior (universităţi, academii de  
studii,institute). Textul integral al documentului este 
publicat pe site-ul nostru, 
http://regio.adrmuntenia.ro, sectiunea Clarificări 
utile- prevederi aplicabile potenţialilor beneficiari. 
 

IINSTRUCŢIUNEA NR. 29 a Autorităţii de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 
prevede  modificarea clauzelor contractuale din 
cadrul Contractelor de finanţare POR, privind 
acordarea prefinanţării, astfel: 
"Alineatul 3 al art.6 se modifică  şi va avea următorul  
cuprins: 
(3) Prefinantarea se acordă de către AM POR in două 
tranşe, după cum urmează: 
- Prima transa,îin cuantum de : 15% din valoarea 
eligibila a contractului de finanţare, aşa  cum este 
aceasta definită la art. 4 alin. (1), se acordă cu 
respectarea prevederilor prezentului articol si ale 
Anexei III – Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare 
a cheltuielilor a Contractului; 
- A doua tranşă, în cuantum de 15% din valoarea 
eligibilă a contractului de finanţare, se acordă cu 
condiţia încheierii de către  beneficiar cu un 
operator economic a contractului de execuţie de 
lucrări. 
În situaţia nerespectării condiţiilor şi termenelor  
prevăzute în prezentul contract pentru obţinerea 
prefinanţării,  Beneficiarul este obligat să 
ramburseze întreaga prefinanţare primită". Textul 
integral al documentului este publicat pe site-ul 
nostru, http//:regio.adrmuntenia.ro, sectiunea 
Clarificări utile- prevederi aplicabile potenţialilor 
beneficiari 
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 * Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.  
 

** Informaţiile oferite în acest newsletter respectă normele legislative în 
vigoare cu privire la copyright. Responsabilitatea aparţine în totalitate 
autorilor textelor. 
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