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Activităţi de promovare Regio 
 

 
 

În primul trimestru al acestui an, Agen-
ţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
a realizat o serie de activităţi menite să pro-
moveze Regio – Programul Operaţional Regio-
nal 2007 – 2013 şi rezultatele implementării pro-
iectelor cu finanţare nerambursabilă derulate 
la nivelul regiunii noastre.   

 

 

În perioada ianuarie – martie s-a or-
ganizat o serie de evenimente cu scopul de a 
promova Regio şi proiectele finanţate în ca-
drul acestui program, precum şi de a veni în 
sprijinul beneficiarilor de fonduri nerambur-
sabile europene. Astfel, au fost organizate 
două seminarii de informare şi instruire desti-
nate beneficiarilor de fonduri Regio, la care 
au participat aproximativ 65 de persoane, re-
prezentanţi ai echipelor de implementare a 
proiectelor.  

 

 
 

Conferința regională de prezentare a Raportului anual de implementare 
a POR în Sud Muntenia – 15 martie, Călăraşi 

 
În luna martie a avut loc Conferința 

regională de prezentare a Raportului anual de 
implementare a Programului Operațional Re-
gional în Sud Muntenia, ce s-a bucurat de pre-
zenţa a peste 100 de participanţi, autorități 
publice locale din regiunea noastră, membri 
ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, reprezentanţi ai Organismelor In-
termediare şi mass-media din regiunea Sud 
Muntenia. În data de 20 martie, la sediul  

 

Agenţiei a avut loc Întâlnirea la nivel regional 
cu mass-media din Sud Muntenia, eveniment or-
ganizat cu scopul de a prezenta stadiul actual 
de implementare a proiectelor depuse în cadrul 
Regio, atât la nivel regional, cât şi naţional.  
 

 
 

Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
 – 29 martie, Turnu Măgurele 

 

Un eveniment foarte important ce a 
fost organizat în acest prim trimestru este Şe-
dinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în cadrul căreia au fost propu-
se şi aprobate proiectele de hotărâre privind: 
aprobarea Raportului de activitate pentru a-
nul 2011 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, a organigramei, a bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pentru 2012, a sta-
tului de funcţii, precum şi modificarea şi com-
pletarea Regulamentului de Organizare şi Func-
ţionare al Agenţiei. 

 

 
 

Semnare contract de finanţare Regio – Şcoala Specială Valea Mare 
– 11 ianuarie, Piteşti 

 

 

Tot în această perioadă, Agenţia a par-
ticipat la şase evenimente organizate de alte 
instituţii fie cu ocazia semnării de contracte 
de finanţare din Regio, fie cu scopul de a ofe- 
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ri informaţii utile despre Programul Opera-
ţional Regional şi rezultatele implementării 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă deru-
late la nivelul regiunii noastre. Totodată, cu 
această ocazie s-au purtat discuţii despre de-
rularea procesului de planificare pentru urmă-
toarea perioadă de programare, precum şi 
despre activităţile ce vor ghida programarea 
instrumentelor structurale pentru următorul 
ciclu, 2014 - 2020.  

 
În perioada analizată, ADR Sud Munte-

nia a realizat 12 ediţii în format electronic ale 
buletinului informativ InfoRegional Sud Mun-
tenia şi a editat şi tipărit în 1.000 de exem-
plare newsletter-ul Info Sud Muntenia, ediţia a 
II-a. De asemenea au fost transmise aproxi-
mativ 20 de materiale de informare către 
membrii Reţelei de Informare REGIO Sud 
Muntenia şi către mass-media de la nivelul 
regiunii noastre. 

 

  
 

Newsletter-ul Info Sud Muntenia ed. II/ 2011 

 
În această perioadă, în presa scrisă şi 

online s-au înregistrat aproximativ 150 de ma-
teriale de informare despre activitatea ADR 
Sud Muntenia.   

 

 
 

Portalul naţional de ştiri www.administratie.ro – 16 martie 2012 

 
 
Privitor la activităţile Agenţiei realizate 

în perioada ianuarie – martie a.c., domnul Liviu 
Muşat, directorul 
ADR Sud Munte-
nia, a precizat ur-
mătoarele: „Pri-
mul trimestru al 
anului 2012 a re-
prezentat o pe-
rioadă plină de 
evenimente pen-
tru ADR Sud Mun-
tenia. Am înce-
put în trombă cu evenimente ce au avut ca o-
biectiv prezentarea progresului realizat de POR 
până în prezent şi a ceea ce se întâmplă punc-
tual în proiectele derulate prin acest program 
operaţional în regiunea noastră. Un alt subiect 
de mare interes, ce s-a discutat în cadrul eveni-
mentelor organizate de Agenţie sau la care a fost 
invitată să participe, vizează anul 2014 - cum ne 
pregătim pentru următorul ciclu de programare, 
care sunt preocupările regiunii, ale Agenţiei. Noi 
sperăm că răspunsurile pe care le-am dat şi su-
gestiile ce ne-au fost făcute să contribuie la realiza-
rea unei emulaţii atât de necesare pentru scri-
erea Planului de Dezvoltare 2014 – 2020 şi, bineîn-
ţeles, pentru aportul regiunii noastre la ceea ce 
înseamnă Programul Operaţional Regional înce-
pând cu anul 2014”. 
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Pentru realizarea activităţilor de in-
formare şi publicitate, ADR Sud Muntenia a 
primit finanţare nerambursabilă din Progra-
mul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritară 6 „Asistenţă tehnică”, DMI 6.2 
„Sprijin pentru activităţi de publicitate şi 
informare asupra POR”, pentru proiectul 
„Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Direcţia 
Organism Intermediar pentru activităţile de 
informare şi publicitate ale Programului 
Operaţional Regional în anii 2011 – 2012”. 
Contractul de finanţare se derulează în pe-
rioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012 
şi are o valoare totală de 1.438.834 de lei, 
din care valoarea totală eligibilă este de 
1.160.350 de lei, unde 870.62,50 lei repre-
zintă valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR, iar suma de 290.087,50 lei reprezintă 
valoarea eligibilă nerambursabilă din buge-
tul de stat. 
 

 
 

Propuneri de îmbunătăţire  
a absorbţiei fondurilor POR în Sud Muntenia 

 

 

La sfârşitul lunii trecute, judeţul Te-
leorman a fost gazda şedinţei ordinare a Con-
siliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud 
Muntenia.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Te-
leorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, care 

este şi preşedintele în 
exerciţiu al CpDR, a 
propus discutarea, pe 
lângă problemele cu-
rente legate de activi-
tatea pe anii 2011 şi 
2012 a Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regio-
nală Sud Muntenia, a 
patru subiecte de im-

portanţă maximă pentru dezvoltarea celor 
şapte judeţe componente: 
 

♦ îmbunătăţirea absorbţiei în cadrul POR (Pro-
gramul Operaţional Regional 2007–2013) – cel 
mai important instrument pentru implementa-
rea strategiei naţionale şi a politicilor de dez-
voltare regională, finanţat prin Fondul Euro-

pean pentru Dezvoltare Regională. Preşedin-
tele Dragnea a subliniat că „îmbunătăţirea ab-
sorbţiei acestor bani europeni constituie cea 
mai mare şansă să promovăm dezvoltarea loca-
lă durabilă, atât din punct de vedere econo-
mic, cât şi social, prin îmbunătăţirea condi-
ţiilor de infrastructură şi a mediului de afa-
ceri care susţin creşterea economică, poate 
singura şansă, în acest moment, să reducem 
disparităţile de dezvoltare economică şi soci-
ală dintre judeţele mai dezvoltate şi cele mai 
puţin dezvoltate”; 
 

♦ Analizarea stadiului procesului de planifica-
re în regiunea Sud Muntenia pentru perioada 
2014 – 2020, ani în care problemele majore ale 
judeţelor componente trebuie soluţionate şi prin 
utilizarea banilor europeni; 
 

♦ O informare completă privitoare la stadiul 
proiectelor depuse de ADR în cadrul programe-
lor cu finanţare europeană şi naţională; 
 

♦ Analizarea stadiului implementării Progra-
mului de Cooperare Transfrontalieră (CBC) Ro-
mânia – Bulgaria 2007 – 2013, în cadrul căruia 
şi judeţul Teleorman derulează câteva proiecte. 
 

Sursă: http://www.cjteleorman.ro 
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A apărut broşura „100 
 de proiecte Regio”, editată de MDRT! 

 

 

Recent a apărut publicaţia „100 de pro-
iecte Regio”, editată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. Proiectele finanţate 
prin fonduri Regio - POR şi implementate, pâ-
nă în prezent, sunt structurate, în broşură, pe 
cele opt regiuni de dezvoltare din România: 
Nord-Est, Sud-Est, SSuudd  MMuunntteenniiaa, Sud-Vest Ol-
tenia, Vest, Nord-Vest, Centru, Bucureşti-Ilfov. 

Totodată, proiectele vizează o varieta-
te de domenii de activitate gestionate prin 
POR, fiind descrise în funcţie de: denumirea 
proiectului, denumirea solicitantului, localiza-
rea proiectului, numărul contractului, obiecti-
vele proiectului, grupurile-ţintă ale proiec-
tului, rezultatele estimate ale proiectului, sta-
diul îndeplinirii acestora. 
 

http://www.cjteleorman.ro/
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„Până în data de 31 decembrie 2011, Au-

toritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional a contractat un număr 
total de 2.566 de proiecte, în valoare totală 
de 20,67 de miliarde de lei. Dintre cele 426 
de proiecte finalizate la nivelul celor opt re-
giuni pentru dezvoltare regională, broşura de 
faţă îşi propune să aducă la cunoştinţă publi-
cului interesat o parte dintre aceste proiecte, 
prin cifre şi imagini. Totodată, aceste proiec-
te pot reprezenta modele de bună practică pen-
tru viitoarea perioadă de programare sau, 
pur şi simplu, idei de afaceri”, a afirmat di-
rectorul Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Regional, domnul Ga-
briel Friptu. 

 
Broşura poate fi consultată online pe 

site-ul www.mdrt.ro, în secţiunea Dezvoltare 
regională, subsecţiunile Programul Operaţio-
nal Regional 2007-2013, Bibliotecă, în format 
pdf., sau accesând direct link-ul: http:// 
www.inforegio.ro/publicatii.html. 
 
Sursă: http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-
mdrt?newsID=119&art=846 
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Întreprinderile pot depune  
proiecte pentru dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare-dezvoltare! 
 

 
 

ANCS a lansat în data de 2 aprilie 2012 
un nou apel de proiecte pentru Operaţiunea 
2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de CD a 
întreprinderilor şi crearea de noi locuri de 
muncă pentru CD” din cadrul POSCCE. 
 

 
Pot depune proiecte întreprinderile care 

au activitate de cercetare-dezvoltare menţio-
nată în statut. Termenul limită pentru depu-
nere este 27 iulie 2012. 
 

Tipuri de proiecte finanţabile: 
 

 proiecte de modernizare a unei infrastruc-
turi existente, prin achiziţionarea de noi in-
strumente şi echipamente de cercetare şi lu-
crări de modernizare a locaţiilor de cercetare;  
 

 proiecte de construcţii/extindere de clădiri 
pentru crearea de noi centre sau laboratoare 
de cercetare în cadrul întreprinderii şi achizi-
ţionarea de noi instrumente şi echipamente 
de cercetare. 
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10877&t=Stiri 

 
 

 

2.200 de IMM-uri au beneficiat 
 de garanţiile acordate de FNGCIMM 

 
 

FNGCIMM şi-a consolidat poziţia de pi-
lon de susţinere a sectorului IMM din România, 
acordând, în primul trimestru al anului 2012, 
un volum total de garanţii de aproximativ 162 
milioane de euro, în contextul unei creşteri cu 
peste 60% a valorii garanţiilor faţă de perioa-
da similară a anului trecut. 

De aceste garanţii au beneficiat, în 
prima parte a anului în curs, aproximativ 
2.200 de IMM-uri, în creştere cu 33% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut, iar numărul 
de garanţii emise a depăşit cifra de 2.400, în 
creştere cu aproximativ 36% faţă de primul 

http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=119&art=846
http://www.mdrt.ro/comunicare/buletine/newsletter-mdrt?newsID=119&art=846
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10877&t=Stiri
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10877&t=Stiri
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trimestru al anului 2011. Analiza comparativă 
a celor două perioade a identificat de aseme-
nea continuarea trendului pozitiv înregistrat 
în accesarea garanţiilor aferente proiectelor 
finanţate din fonduri europene. Astfel, în tri-
mestrul I din 2012, valoarea acestor garanţii 
s-a dublat în raport cu aceeaşi perioadă a a-
nului 2011, atingând un nivel de peste 20 mili-
oane de euro. 

Un trend similar s-a înregistrat şi în ca-
zul acordării de garanţii pentru derularea pro-
gramelor guvernamentale, valoarea acestora a-
tingând un nivel de peste 32 milioane de euro, 
faţă de 15 milioane de euro în primul trimestru 
2011. În acelaşi context, reluarea activităţii de 
garantare a IMM-urilor în cadrul programului Ko-
gălniceanu, din luna martie a.c., a însemnat 
deja susţinerea unui număr de aproximativ 220 
de întreprinderi, beneficiari de garanţii în cuan-
tum de peste patru milioane euro. 
 
Sursă: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10875 

 
 

 

CE a aprobat modificările 
 la PNDR propuse de autorităţile române! 

 

 

Comisia Europeană a aprobat în data de 
4 aprilie 2012 cea de-a şaptea propunere de 
modificare a Programului Naţional de Dezvol-
tare Rurală. Prin această modificare s-a ur-
mărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de 
creştere a absorbţiei fondurilor alocate Româ-
niei din FEADR în perioada 2007 - 2013. 

 

Astfel, una dintre cele mai importante 
modificări este reprezentată de introducerea 
Măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sec-
torul porcine. 

Pentru Măsura 112 „Instalarea tineri-
lor fermieri”, nivelul maxim al sprijinului acor-
dat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 
40.000 de euro, iar nivelul minim de formare 
profesională pentru accesarea măsurii a fost 
modificat.  

În cazul Masurii 121 „Modernizarea ex-
ploataţiilor agricole”, modificările vizează pre-
lungirea datei la care standardele privind ni-
traţii şi laptele crud devin obligatorii, precum 
şi a datei la care se încheie perioada de graţie 
pentru cele două standarde şi stabilirea unei 

alocări distincte pentru adaptarea la standar-
de, introducerea sectorului bovine pentru car-
ne ca şi sector prioritar şi diminuarea valorii 
maxime eligibile a unui proiect din sectorul 
vegetal la un milion de euro. 

Pentru Măsura 123 „Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 
modificările vizează prelungirea datei la care 
se încheie perioada de graţie pentru standar-
dele rămase în vigoare în cadrul acestei mă-
suri. Totodată, au fost prioritizate microîntre-
prinderile pentru sacrificare şi procesare car-
ne, precum şi cele pentru colectare şi proce-
sare lapte, fiind introdusă şi o plafonare a va-
lorii maxime eligibile a proiectelor pentru a-
cest tip de investiţii. 

La Măsura 312 „Sprijin pentru crearea 
şi dezvoltarea de microîntreprinderi”. Inten-
sitatea sprijinului a crescut de la 70% la 85% 
pentru investiţiile în sectorul producţiei non-
agricole, a fost completat criteriul de selecţie 
privind microîntreprinderile nou înfiinţate în ve-
derea includerii start-up-urilor ce vizează ac-
tivităţi non-agricole productive, iar serviciile me-
dicale din mediul rural au fost prioritizate. 

În ceea ce priveşte Măsura 313 „Încu-
rajarea activităţilor turistice”, intensitatea 
sprijinului a crescut de la 70% la 85% pentru 
investiţiile în agroturism, precum şi plafonul 
maxim pentru investiţiile în agroturism, de la 
70.000 de euro la 100.000 de euro/proiect. De 
asemenea, intensitatea sprijinului a crescut 
de la 50% la 85% pentru investiţiile în activi-
tăţi recreaţionale. 

Alte modificări aduse PNDR vizează in-
troducerea de noi pachete în cadrul Măsurii 214 
„Plăţi de agro-mediu”, precum şi modificări în 
procesul de selecţie a proiectelor. 
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10876&t=Stiri 

 
 
 

 

Statul alocă subvenţii  
de peste 185 de milioane de euro  

pentru încurajarea activităţilor agroturistice 
 

 

Ministerul Agriculturii vine în sprijinul 
celor care doresc să investească în domeniul 
turismului în zona rurală organizând, în peri-
oada 17 aprilie – 16 mai 2012, o sesiune pen-

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10876&t=Stiri
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10876&t=Stiri
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tru depunerea proiectelor cu finanţare neram-
bursabilă europeană, prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală. Acest tip de investiţii se 
circumscrie Măsurii 313 („Încurajarea activită-
ţilor turistice”), iar suma totală alocată este 
de 185.554.261 de euro. În cazul investiţiilor 
ce vizează construirea de pensiuni agroturis-
tice, subvenţia este de 85% din totalul cheltu-
ielilor eligibile, iar plafonul maxim de finan-
ţare este de 100.000 de euro. De asemenea, de 
acelaşi cuantum al subvenţiei beneficiază şi 
proiectele de investiţii referitoare la activită-
ţile recreaţionale (plafon maxim 200.000 de 
euro). 

 

De subvenţiile comunitare pot benefi-
cia: administraţiile publice locale (primăriile), 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, micro-
întreprinderile care au prevăzut în actul con-
stitutiv desfăşurarea/dezvoltarea de activităţi 
care vizează turismul rural, precum şi persoa-
nele fizice care, până la semnarea contrac-
tului de finanţare, se angajează să facă de-
mersurile necesare pentru a deveni persoană 
fizică autorizată şi să funcţioneze pe princi-
piul unei microîntreprinderi. 

Acest gen de investiţii vizează, pe de o 
parte, dezvoltarea activităţilor turistice în zo-
nele rurale care să contribuie la creşterea nu-
mărului locurilor de muncă şi a veniturilor alter-
native, iar pe de altă parte, sporirea atracti-
vităţii mediului sătesc. Cererile de finanţare a 
proiectelor aferente Măsurii 313 trebuie depu-
se la oficiile judeţene ale APDRP, termenul li-
mită pentru această sesiune fiind 16 mai. 

 
Sursă: http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/109826/statul-aloca-
subventii-de-peste-185-de-milioane-de-euro-pentru-incurajarea-
activitatilor-agroturistice 

 
 

Priorităţi pentru Politica 
 Europeană de Coeziune 2014 – 2020 

 

 

 
 

Anticipând dezbaterea Consiliului de Afa-
ceri Generale al Uniunii Europene, ce va avea 
loc în data de 24 aprilie 2012, cu privire la 
priorităţile aferente Politicii de Coeziune 2014 
‐ 2020, CEE Bankwatch Network, WWF Româ-
nia şi Terra Mileniul III propun Ministerului  A-
facerilor Europene şi Ministerului Finanţelor 
Publice, un set de recomandări destinate ma-
ximizării potenţialului benefic al Politicii Eu-
ropene de Coeziune 2014 ‐ 2020. 

Politica de Coeziune 2014 ‐ 2020 este o 
oportunitate excelentă pentru a transforma eco-
nomia ţării într‐una care să faciliteze conser-
varea biodiversităţii şi creşterea competitivită-
ţii prin utilizarea eficientă a resurselor şi cre-
area de noi locuri de muncă. România trebuie 
să accelereze eforturile de a contribui la obiec-
tivele UE privind protecţia mediului, creându‐şi 
în acelaşi timp o economie mai puternică, mai 
competitivă.  

Solicitările sunt următoarele: 
1. Respectarea principiului de parteneriat pe 
parcursul întregului proces de programare afe-
rent Politicii de Coeziune 2014 ‐ 2020; 
 

2. Concentrarea tematică, sprijinul pentru atin-
gerea obiectivelor de mediu şi climă şi pentru 
îmbunătăţirea eficienţei în utilizarea resurselor; 
 

3. Utilizarea indicatorilor relevanţi pentru a 
crea o politică de coeziune orientată pe obţi-
nerea de rezultate; 
 

4. Susţinerea evaluării şi condiţionalităţii ex ‐ 
ante. 

 
Sursă: http://www.stiriong.ro/actualitate/advocacy/prioritati-pentru-

politica-europeana-de 

http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/109826/statul-aloca-subventii-de-peste-185-de-milioane-de-euro-pentru-incurajarea-activitatilor-agroturistice
http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/109826/statul-aloca-subventii-de-peste-185-de-milioane-de-euro-pentru-incurajarea-activitatilor-agroturistice
http://www.ziarulprahova.ro/stiri/economie/109826/statul-aloca-subventii-de-peste-185-de-milioane-de-euro-pentru-incurajarea-activitatilor-agroturistice
http://www.stiriong.ro/actualitate/advocacy/prioritati-pentru-politica-europeana-de
http://www.stiriong.ro/actualitate/advocacy/prioritati-pentru-politica-europeana-de
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Noi măsuri de simplificare  
a procedurilor pentru proiectele 
finanţate din fonduri structurale 

 

 
 

Fiecare autoritate de management va 
stabili o listă de documente ce trebuie depuse 
cu cererea de rambursare, iar facturile de 
valoare mică, sub 1000 RON, se vor verifica 
doar prin eşantionare. 

 

  
Acestea sunt cele două măsuri pe care 

domnul Cătălin Vătafu, secretar de stat în Mi-
nisterul Afacerilor Europene, le-a anunţat ca 
noi măsuri de simplificare pentru procedurile 
administrative de verificare a cheltuielilor pro-
iectelor finanţate din fonduri structurale. 

Măsurile au menirea să îmbunătăţească 
atât realizarea proiectelor, pentru benefici-
ari, cât şi funcţionarea programelor opera-
ţionale, pentru autorităţi de management şi 
organisme intermediare, reducând numărul 
documentelor justificative depuse de către 
beneficiari şi verificate de către autorităţile 
de management.  
 
Sursă: http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10888 
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Catalogul surselor de finanţare  
- aprilie 2012 - 

 

 

 
 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, editează  

 

periodic un Catalog al surselor de finanţare 
nerambursabilă. Scopul editării acestei publi-
caţii este de a veni în sprijinul potenţialilor 
beneficiari de fonduri nerambursabile din re-
giunea Sud Muntenia care doresc să realizeze 
diferite investiţii. Astfel, în acest document 
sunt prezentate oportunităţile de finanţare 
ale celor şapte programe operaţionale ce se 
derulează în prezent în România, Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 
şi programele de cooperare transfrontalieră 
ce se implementează în zonele de graniţă ale 
ţării.  
 

Fondurile nerambursabile alocate Ro-
mâniei prin 
instrumen-
tele speci-
fice peri-
oadei de 
post-ade-
rare la U-
niunea Eu-
ropeană reprezintă o mare oportunitate pen-
tru solicitanţii de finanţări din majoritatea do-
meniilor. Astfel, aceste fonduri finanţează pro-
iecte de infrastructură de mediu, transport, 
resurse umane, turism, egalitate de şanse, IT 
etc. 
 

Fondurile europene disponibile pentru 
România în perioada actuală de programare 
(2007 – 2013) sunt: Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European 
pentru Pescuit. 

Totalul fondurilor europene alocate 
României pentru perioada 2007 - 2013 este de 
peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 mi-
liarde reprezintă fondurile structurale şi de 
coeziune,  restul constituind alocări financia-
re pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a 
economiei rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare dis-
ponibile pentru luna aprilie 2012, publicaţia 
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, 
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - 
Documente utile. 

http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10888
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Proiecte europene 
 de milioane de lei în Argeş 

 

 

Primăria Piteşti a făcut recent o anali-
ză a proiectelor cu finanţare europeană pe 
care le-a elaborat în ultima perioadă. În ceea 
ce priveşte proiectul de reabilitare a infra-
structurii urbane, cu un buget de aproape 90 
milioane de lei, în mai va fi depusă la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia do-
cumentaţia reactualizată după cadastru. În 
cazul Pasajului de la Podul Viilor (18 milioane 
de lei) se aşteaptă în continuare vizita în te-
ren a experţilor de la Ministerul Transportu-
rilor, iar proiectul de modernizare a străzilor 
Costache Negri, Târgul din Vale şi Lânăriei (15 
milioane de lei) a intrat în faza precontrac-
tuală. În alte şase cazuri s-au semnat deja con-
tractele de finanţare. 
 
Sursă: http://www.ziarulargesul.ro/index.php/administrativ/proiecte-de-
milioane.html 
 
 
 

Judeţul CĂLĂRAŞI 
 
 

Portul Olteniţa va fi reabilitat  
şi modernizat cu fonduri europene 

 

 

AM POS Transport şi Compania Naţională 
Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu au semnat, în data de 26 martie şi, 
respectiv, 28 martie, contractul de finanţare 
pentru proiectul „Reabilitarea şi moderniza-
rea infrastructurii portuare în portul Olte-
niţa”, ce are ca obiectiv realizarea proiectu-
lui tehnic şi execuţia de lucrări de infrastruc-
tură portuară în portul Olteniţa, judeţul Că-
lăraşi, la Km 430, pe malul stâng al Dunării (Co-
ridorul Pan-European de transport VII).  

Proiectul are un buget total de 24.603.881 
de lei, din care 12.096.760 de lei constituie 
finanţare nerambursabilă acordată de Comisia 
Europeană din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, prin Programul Operaţional Secto-
rial Transport 2007-2013, restul sumei fiind a-

sigurată de la bugetul de stat. Acest proiect a 
fost depus în cadrul Axei prioritare 2 „Moder-
nizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale 
de transport în afara axelor prioritare TEN-T”, 
DMI 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturi-
lor maritime şi dunărene”.   

 

 
 

Perioada de proiectare şi execuţie a 
lucrărilor pentru proiectul menţionat este 15 
iunie 2012 – 30 iunie 2014, fiind urmată de 
perioada de garanţie între 1 iulie 2014 şi 31 
iulie 2019.   
 

Sursă: http://www.fonduri-
structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10868 

 
 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 
 

Condiţii europene de tratament  
la secţia de cardiologie  

a Spitalului Judeţean Dâmboviţa 
 

 

 
 

În data de 7 aprilie, de Ziua Mondială a 
Sănătăţii, a avut loc inaugurarea secţiei de car-
diologie a Spitalului Judeţean Târgovişte. Sec-
ţia de cardiologie are o valoare de 8,3 miliar-
de de lei vechi, din care 5,3 miliarde de la 
Consiliul judeţean şi 3 miliarde de la Ministerul 
 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10868
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10868
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Sănătăţii. În interior s-au refăcut saloanele, 
instalaţiile, s-au făcut dotări cu aparatură 
medicală nouă, apoi cu paturi şi mobilier (pa-
turile sunt dotate cu roţi), ce au fost aduse de 
la spitalele din Germania. Lucrările de mo-
dernizare la secţia de cardiologie au început 
în noiembrie 2011. 
 
Sursă:http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=8&p2_articlei

d=32696 

 
 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Va fi construită varianta 
 ocolitoare a oraşului Mihăileşti! 

 

 
 

CNADR a semnat în data de 3 aprilie 
contractul de execuţie pentru construirea va-
riantei de ocolire a oraşului giurgiuvean Mi-
hăileşti.  

 

 

Firma câştigătoare este Contrat Inge-
nieria y Obras S.A. din Spania, contractul a-
vând valoarea de aproximativ 33,4 milioane 
de lei, fără TVA. 

Nouă firme din ţară şi străinătate au 
intrat în 

competi-
ţie acum 
nouă luni 

pentru 
câştigarea 
licitaţiei, 

aceasta 
fiind ad-

judecată de spaniolii de la Contrat Ingenieria 
y Obras S.A. 

 
Varianta ocolitoare a oraşului Mihăi-

leşti va măsura 3,18 kilometri şi va face legă-
tura dintre Bucureşti şi Alexandria pe DN6. 
Noua şosea va avea două benzi pe fiecare 
sens, lucrările urmând să dureze un an. Pro-
iectul este finanţat în proporţie de aproape 
70% de Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională şi 30% de către Guvernul României. 
 
Sursă:http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Ruta_ocolitoare_a_orasului
_Mihailesti_va_fi_construita_de_o_firma_spaniola_0_675532816.html 

 
 

 
 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Opt primării ialomiţene  
au solicitat sprijin financiar pentru 

implementarea proiectelor europene 
 

 

Urmare a radiogramei Ministerului Ad-
ministraţiei şi Internelor nr. 76768/MC/02.04. 
2012, prin care au fost solicitate date cu pri-
vire la dificultăţile întâmpinate de către auto-
rităţile publice în asigurarea cofinanţării sau a 
prefinanţării proiectelor cu finanţare europea-
nă, a fost centralizată şi transmisă la Minis-
terul Administraţiei şi Internelor situaţia pri-
vind proiectele contractate sau depuse pentru 
aprobarea finanţării, evidenţiindu-se valoarea 
totală a contractului finanţat, valoarea cofinan-
ţării ce trebuie asigurată de administraţia pu-
blică locală, precum şi autoritatea de mana-
gement care a încheiat contractul de finan-
ţare. Astfel, în Ialomiţa, opt unităţi administra-
tiv-teritoriale au solicitat sprijin în asigurarea 
resurselor financiare necesare derulării pro-
iectelor cu finanţare europeană pe care le au 
în implementare, respectiv: Amara, Slobozia, 
Feteşti, Ţăndărei, Făcăeni, Reviga, Valea Cio-
rii şi ADI „Lunca Dunării”, constituită din co-
muna Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei şi 
Giurgeni. 

În perioada 4 - 6 aprilie, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional „Dez-
voltarea Capacităţii Administrative” şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor au verificat activi-
tăţile desfăşurate în cadrul proiectului „Imple-
mentarea, certificarea şi menţinerea Sistemu-
lui de Management al Calităţii ISO 9001:2008 
în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialo-
miţa, Consiliului Judeţean Ialomiţa, adminis-
traţiei publice din oraşele Amara, Căzăneşti, 
Fierbinţi-Târg, Ţăndărei şi din municipiile 
Feteşti şi Urziceni (I.C.M.S.M.C. ISO 9001: 
2008)”. În urma controlului nu au fost con-
statate nereguli sau neconformităţi şi nu s-au 
dispus corecţii financiare, documentaţia în-
tocmită şi cheltuielile prezentate în facturi fi-
ind efectiv realizate în scopul declarat în ce-
rerea de finanţare. 
 
Sursă:http://www.prefecturaialomita.ro/Portal/portal.nsf/AllByUNID/000

00AEA?OpenDocument 

http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=8&p2_articleid=32696
http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=8&p2_articleid=32696
http://www.prefecturaialomita.ro/Portal/portal.nsf/AllByUNID/00000AEA?OpenDocument
http://www.prefecturaialomita.ro/Portal/portal.nsf/AllByUNID/00000AEA?OpenDocument


 

www.adrmuntenia.ro                                                      11                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 

Judeţul PRAHOVA 
 
 

S-a inaugurat pasajul 
 suprateran din Câmpina spre DN1 

 

 

În data de 11 aprilie a avut loc inau-
gurarea investiţiei „Calea Daciei” din Câmpi-
na, ce a presupus construirea unui pasaj ru-
tier suprateran la intersecţia cu DN 1 în mu-
nicipiu. Evenimentul s-a desfăşurat la ora 16, 
în prezenţa ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului, Cristian Petrescu, şi a reprezen-
tanţilor administraţiei locale. 

 

 
 

Valoarea totală a proiectului, ce a fost 
finanţat din fonduri structurale, este de 
25.477.127,02 lei, contribuţia bugetului local 
fiind de 414.460,61 lei. Durata de implemen-
tare a proiectului a fost de 30 de luni. Cele 
aproximativ şase milioane de euro atrase prin 
intermediul Regio au fost folosite pentru con-
struirea unui pasaj rutier suprateran la inter-
secţia cu DN1, ce va asigura preluarea fluxu-
rilor majore ale oraşului pe direcţia principală 
de legătură cu DN 1, asigurând fluidizarea cir-
culaţiei. 
 
Sursă: http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/54-
auto-transport/6562-azi-se-inaugureaza-pasajul-suprateran-de-6-
milioane-euro-din-campina-spre-dn1 
 
 

Judeţul TELEORMAN 
 

 

Proiect comun 
 de dezvoltare a infrastructurii 

 rutiere din Teleorman şi oraşul Belene 
 

 

La sala de conferinţe a CJ Teleorman, 
în data de 5 aprilie, a avut loc întâlnirea ofi-

cialităţilor şi a specialiştilor din cadrul aces-
tei instituţii cu reprezentanţii oraşului Bele-
ne, din Bulgaria, la care a participat şi mass-
media locală, scopul întrunirii fiind de a fi pre-
zentată Strategia comună de dezvoltare a in-
frastructurii rutiere în judeţul Teleorman şi 
din oraşul Belene. Proiectul „Elaborarea pla-
nului cadastral pentru drumurile judeţene din 
judeţul Teleorman şi Strategie comună de 
dezvoltare a infrastructurii în judeţul Teleor-
man şi oraşul Belene” este implementat de 
către CJ Teleorman, având ca partener Con-
siliul Local Belene.  

Valoarea acestui proiect este de 
1.405.025 de euro. Din suma totală, contri-
buţia comunitară nerambursabilă reprezintă 
1.186.684 de euro, contribuţia de la bugetul 
de stat al României este de 182.653, 25 euro, 
iar contibuţia CJ Teleorman şi a CL Belene va 
fi de  2,54%, respectiv de 35.687,63 euro. 

 

 
 

Proiectul se concretizează prin reali-
zarea măsurătorilor topografice la drumurile 
judeţene din Teleorman şi înscrierea lor în 
cadastrul general – ca sistem unitar de evi-
denţă tehnică, economică şi juridică a tuturor 
drumurilor din Teleorman, în subsidiar inclu-
zându-se şi forma, mărimea, proprietatea şi 
valoarea fiecărui drum. De asemenea, în ca-
drul proiectului a fost elaborată Strategia co-
mună de dezvoltare a infrastructurii rutiere în 
judeţul Teleorman şi localitatea Belene. 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
din judeţul Teleorman, precum şi a celei din 
localitatea Belene va facilita o legătură mai 
rapidă dintre localităţile teleormănene şi cele 
din zona Belene, investiţiile conducând la 
dezvoltarea celor două zone – română şi bul-
gară – adiacente Dunării. 
 

Sursă: http://www.ziarulmara.ro/?p=6357 

http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/54-auto-transport/6562-azi-se-inaugureaza-pasajul-suprateran-de-6-milioane-euro-din-campina-spre-dn1
http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/54-auto-transport/6562-azi-se-inaugureaza-pasajul-suprateran-de-6-milioane-euro-din-campina-spre-dn1
http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/54-auto-transport/6562-azi-se-inaugureaza-pasajul-suprateran-de-6-milioane-euro-din-campina-spre-dn1
http://www.ziarulmara.ro/?p=6357
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Indicatori statistici „Tendințe sociale” 2011  
 

- Piața muncii –  
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DDAATTEE  DDEE  CCOONNTTAACCTT  

AAggeennțțiiaa  ppeennttrruu  DDeezzvvoollttaarree  RReeggiioonnaallăă  SSuudd  MMuunntteenniiaa  
  

Sediul central CĂLĂRAŞI 
Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal 
910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 
Tel.: 0242/331.769;  
Fax: 0242/313.167;  
e-mail: office@adrmuntenia.ro 
 
Biroul Judeţean ARGEŞ 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Argeş, sediul 
Consiliului Judeţean Argeş: Piaţa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 
105, mun. Piteşti, jud. Argeş 
Tel./fax: 0248/222.250 
E-mail: arges@adrmuntenia.ro 

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

 
Biroul Judeţean GIURGIU 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Giurgiu, B-dul Mihai 
Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 

 
Tel./fax: 0246/215.271 
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro 

 
Biroul Judeţean IALOMIŢA 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Ialomiţa, Piaţa 
Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa 
Tel./fax: 0243/234.806 
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro 
 

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

Biroul Judeţean TELEORMAN 
Adresă: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeţean Teleorman, sediul 
Consiliului Judeţean Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman 
Tel.: 0247/311.201, int. 358 
Fax: 0247/312.494 
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro 
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Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

Alexandra GHERASIM  
Liviu Georgian OLTENACU  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandru VOINESCU 

 

E-mail: comunicare@adrmuntenia.ro; info.regio@adrmuntenia.ro        
                       

 
Website: www.adrmuntenia.ro 

http://regio.adrmuntenia.ro 
  

 

Editor: Serviciul Comunicare 

Data publicării: 17 aprilie 2012 

   

Newsletter-ul săptămânal „InfoRegional Sud Muntenia” este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către Agenţie şi 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea  promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Pe 
lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă despre activitatea instituţiilor membre ale Reţelei de Informare REGIO 
Sud Muntenia şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeţele regiunii. 
În acest sens, ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care 
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un scurt 
material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta 
urmând să fie publicat în newsletter-ul pentru săptămâna respectivă, ce va fi transmis lunea. Materialele de informare vor fi 
transmise la adresa de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor 
membrilor Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor 
judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţilor mass-media de la 
nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice). 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.  
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