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   III nnn fff ooo  AAA DDD RRR    SSS uuu ddd    MMM uuu nnn ttt eee nnn iii aaa       
 

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia: 
„Din 2014 sperăm ca suma alocată 

regiunii noastre să fie de 700 - 750 de 
milioane, cu condiţia să îi cheltuim bine 

pe cei care îi avem!” 
 

 
 

La începutul lunii septembrie, directo-
rul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională  Sud 

Muntenia, Liviu Mu-
şat, a acordat un in-
terviu publicaţiei că-
lărăşene „Obiectiv”, 
în care a vorbit des-
pre stadiul imple-
mentării Programului 
Operaţional Regional 
în judeţul Călăraşi, 
dar şi la nivelul 
regiunii Sud Munte-
nia, precum şi des-
pre viitoarea perioa-
dă de programare, 
2014 – 2020. 

 
 

Rep.: Vara anului 2012 a marcat pentru ju-
deţul Călărăşi încheierea a trei proiecte 
mari, fiind cele mai importante derulate de 
administraţia călărăşeană prin intermediul 
ADR. Ce înseamnă pentru Călărăşi aceste trei 
proiecte de infrastructură? 
 
Liviu Muşat: Eu m-aş gândi la câteva tipuri de 
beneficii pe care judeţul Călăraşi le obţine 
odată cu finalizarea acestor proiecte. Mă re-
fer în primul rând la cel mai important a-
vantaj, şi anume acela al folosirii acestor 
drumuri, în contextul şi speranţa dezvoltării 
economice a judeţului, dar un efect la fel de 
important şi benefic pentru judeţ reprezintă 
faptul că s-a demonstrat că există o capaci-
tate instituţională de a derula asemenea pro-
iecte. În contextul în care astăzi din ce în ce 
mai mult ne confruntăm cu tendinţa diferi-
telor foruri europene de a avea încrederea 
oarecum zdruncinată din cauza a ceea ce se 
întâmplă în România, eu cred că astfel de exer-
ciţii şi dovezi că suntem în stare să ne înca- 

drăm în cerinţele lor, sunt deosebit de utile. 
Revenind la aspectul economic, pot spune că 
cele trei proiecte însumează undeva la peste 
40 de milioane de euro, iar rolul lor în viaţa 
economică sper să fie relevat cât mai curând 
cu putinţă. Nu pot să nu mă gândesc la faptul 
că avem un drum care asigură legătura sudu-
lui judeţului Călăraşi cu A2 şi, bineînţeles, 
mai departe cu judeţul Ialomiţa, nu pot să nu 
mă gândesc la faptul că celelalte două dru-
muri au ca scop înteţirea şi creşterea căilor 
de comunicaţie cu principala piaţă a ţării, ca-
pitala şi judeţul Ilfov, în acest sens trag nă-
dejdea că ele vor intra mai repede în circuitul 
acesta economic care va aduce un plus pentru 
judeţul Călăraşi. Rămâne în continuare ca a-
ceste proiecte să fie multiplicate, pe parcur-
sul lor să apară şi mult doriţii agenţi econo-
mici, dezvoltatori imobiliari, tot ceea ce poa-
te concura la dezvoltarea economică a jude-
ţului Călăraşi. Acest lucru ţine şi de adminis-
traţia judeţului să continue eforturile pentru 
a nu fi în zadar investiţiile în domeniul rutier 
din judeţ. 
 
 
Rep.: Dacă administraţia judeţului primeşte 
o bilă albă pentru proiectele depuse, nu 
acelaşi lucru îl putem spune despre munici-
palităţile sau oraşele din judeţ care au stat 
destul de rău la acest capitol. 
 
Liviu Muşat: Din păcate nu avem cum să nu 
constatăm că în reşedinţa de judeţ, în spe-
cial, nu prea au fost proiecte. Aici fac o men-
ţiune care ar putea să vă surprindă, la Olte-
niţa s-ar putea să finanţăm un proiect pe Axa 
2, chiar în săptămâna în curs am transmis că-
tre minister disponibilitatea financiară a alo-
cării pentru regiunea noastră. Proiectul a fost 
depus în 2009 şi se referă la centura ocoli-
toare a Olteniţei. Chiar este posibil să intre în 
banii alocaţi regiunii. De ce spun acest lucru? 
Au fost economii realizate în bugetele proiec-
telor, dar şi din păcate din cauza vestitelor 
corecţii financiare aplicate unor proiecte şi 
astfel am obţinut aceste economii cu care fi-
nanţăm proiectele viitoare. Valoarea acestui 
proiect este de 18 milioane de lei, din care 
14,5 milioane de lei sumă nerambursabilă; 
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asta înseamnă aproape 4 milioane de euro. 
După părerea mea, este un proiect important 
şi cred că el va putea fi finanţat. Noi vom 
face toate diligenţele la minister ca banii ob-
ţinuţi prin aceste economii să fie alocaţi. Spre 
deosebire de Olteniţa, Călăraşiul nu a reuşit 
să obţină finanţare, au existat nişte probleme 
la vestitul Plan Integrat de Dezvoltare Urbană, 
când a fost respins, dar, după părerea mea, 
este prea puţin pentru o reşedinţă de judeţ cu 
atâtea nevoi, cum este Călăraşiul. Cu toate 
astea, am luat legătura cu municipalitatea, 
implicit cu noul primar, Dan Drăgulin, încer-
căm să obţinem de la minister o redeschidere 
a Axei 1, pe regenerare urbană şi centre 
urbane. Să ţinem cont că avem economie aici, 
avem o serie de corecţii şi putem obţine sume 
de până la 30 de milioane de euro, cu care se 
pot finanţa alte proiecte. Am obţinut un acord 
de principiu al ministerului, respectiv al se-
cretarului de stat Boloş, şi sperăm ca în cel 
mai scurt timp să obţinem această redeschi-
dere, aşa încât şi Călăraşiul să poată depune 
proiecte. 
 

  
    

      „„TTrreebbuuiiee  ssăă  rreeaammiinnttiimm  ccăă  uurrmmăăttooaarreeaa  eettaa--

ppăă  ddee  pprrooggrraammaarree  vvaa  ddaa  oo  iimmppoorrttaannţţăă  ssppoorriittăă  

pprrooiieecctteelloorr  ddee  rreeggeenneerraarree  uurrbbaannăă,,  pprrooiieecctteelloorr  

ddeeppuussee  ddee  mmuunniicciippaalliittăăţţii,,  ccoonnssiilliiii  aallee  oorraaşşee--

lloorr,,  şşii  aattuunnccii  eexxiisstteennţţaa  uunneeii  ssttrruuccttuurrii  ssppeecciiaallii--

zzaattee  ppee  aassttffeell  ddee  pprrooiieeccttee  ssee  iimmppuunnee  mmaaii  

mmuulltt  ddeeccââtt  ddee  llaa  ssiinnee..  EEuu  aamm  ddiissccuuttaatt  ddeejjaa  ccuu  

ddoommnnuull  pprriimmaarr  DDrrăăgguulliinn  ppee  aacceeaassttăă  tteemmăă,,  ssee  

vvaa  ppuunnee  ffooaarrttee  mmuulltt  aacccceenntt  ppee  pprrooiieecctteellee  ccoomm--

pplleexxee,,  ppee  pprrooiieeccttee  ccee  vvoorr  ttrraattaa  îînn  ssppeecciiaall  mmee--

ddiiuull  eeccoonnoommiicc..””  
  

Rep.: Noua administraţie locală şi-a mani-
festat interesul de a crea un departament 
pentru accesarea fondurilor şi încearcă să a-
tragă acolo câteva persoane cu experinţă în-
tr-o astfel de activitate, credeţi că mai poa-
te recupera paşii pierduţi până acum? 
 
Liviu Muşat: Este o măsură importantă, sper 
ca şi eforturile pentru acest interval de pro-
gramare să aibă oareşice rezultate, dar cu 
siguranţă pregătirea proiectelor pentru urmă-
torul interval 2014 – 2020 trebuie să stea la 
baza activităţii lor. Este măsura care trebuia 
luată de mult timp, şi la nivelul reşedinţei de 
judeţ cunosc câteva persoane care au fost sau 
vor fi angajate în cadrul acestui serviciu sau 
direcţie şi ne dorim să vedem cu toţii re-
zultatele acestui demers. Trebuie să reamin-
tim că următoarea etapă de programare va da 
o importanţă sporită proiectelor de regene-
rare urbană, proiectelor depuse de municipa-
lităţi, consilii ale oraşelor, şi atunci existenţa 
unei structuri specializate pe astfel de pro-
iecte se impune mai mult decât de la sine. Eu 
am discutat deja cu domnul primar Drăgulin 
pe această temă, se va pune foarte mult ac-
cent pe proiectele complexe, pe proiecte ce 
vor trata în special mediul economic. Din pă-
cate, banii sunt din ce în ce mai puţini în Eu-
ropa şi atunci trebuie să ne îndreptăm cu 
preponderenţă către acest tip de proiecte, 
care, la rândul lor, prin taxele depuse de 
agenţii economici, să contribuie la celelalte 
aspecte ale vieţii. 
 
 
Rep.: Revenind la administraţia judeţeană, 
în perioada următoare se va încheia un al 
patrulea proiect, este vorba de Ambulato-
riul Spitalului, fosta Policlinică nr. 1, aşa 
cum era cunoscută, acolo mai sunt de mon-
tat aparatura şi mobilierul, în rest clădirea 
este finalizată. Ce ne puteţi spune despre 
acest lucru? 
 
Liviu Muşat: Într-adevăr, a fost un proiect im-
portant pentru călărăşeni acest Ambulatoriu 
al Spitalului judeţean. Proiectul are o valoare 
de aproximativ 4 milioane de euro.  
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Știu că este pe ultima sută de metri şi achi-
ziţia de echipamente, aici vorbim de instru-
mentar şi mobilier, urmând ca până în octom-
brie - sfârşitul lunii noiembrie, ambulatoriul 
să fie dat în folosinţă. Am participat la vizita 
pe care secretarul de stat domnul Marcel Bo-
loş a întreprins-o la acest proiect şi pot să vă 
spun că s-a arătat mulţumit de stadiul lucră-
rilor şi speră că după ce se va da în folosinţă 
să-şi atingă obiectivul. 
 

 
 

Ambulatoriul Spitalului Judeţean de Urgenţe Călăraşi 

 
 
Rep.: Din câte cunoaşteţi, Consiliul Jude-
ţean Călăraşi mai are în lucru sau intenţio-
nează să realizeze şi alte proiecte până în 
2013 sau chiar şi după 2014? 
 
Liviu Muşat: Sunt convins că sunt foarte pre-
ocupaţi de finalizarea proiectelor pe mediu, 
deşeuri şi alimentare cu apă, proiecte de 
mare importanţă, sper să se finalizeze, chiar 
dacă au mici probleme, dar nu numai în Călă-
raşi, ci în toate proiectele, cu achiziţia, cu li-
citaţia, cu întocmirea caietelor de sarcini şi a-
probarea lor. Ele au o altă logică, numai la 
Bruxelles se aprobă aceste caiete de sarcini, 
întrucât sunt proiecte mari, peste 60 - 70 de 
milioane de euro. Nu am în momentul de faţă 
cunoştinţe de preocupările lor, însă sunt con-
vins că vizează o serie de proiecte, în special 
pe partea de dezvoltare economică. Revin şi 
spun că va fi principala condiţie pe care 
proiectele vor trebui să o îndeplinească, ace-
ea de a se adresa zonei economice.  

 
Trebuie luate în vedere centrele de afaceri, 
parcurile industriale şi vreau să vă spun că 
marea mea dorinţă, neîndeplinită până acum, 
este să văd un mare parc industrial de indus-
trie alimentară la Călăraşi. Cred că îndepli-
nim toate condiţiile să facem acest lucru. N-ar 
fi rău să ne îndreptăm către industria alimen-
tară, întrucât eu cred că resursa, fiind aproa-
pe, este un factor important în dezvoltare. 
 
 
Rep.: Ce se întâmplă în anul 2013 din punc-
tul de vedere al fondurilor europene pentru 
România? 
 
Liviu Muşat: După părerea mea, de prestaţia 
pe care o avem în această perioadă va depin-
de foarte mult cu ce ne vom alege la împăr-
ţirea din anul 2013, fiindcă va fi o acţiune de 
convingere a comisiei că merităm mai mult 
sau mau puţin. 
 
 
Rep.: Se vorbeşte de suma de 42 de miliar-
de de euro care ar putea reveni României, 
după 2014. 
 
Liviu Muşat: Da, cu condiţia ca noi să arătăm 
că am fost în stare să cheltuim cele 30 de mi-
liarde de euro. Trebuie să ne aducem aminte 
că alocarea indicativă pentru România a fost 
de 32 de miliarde de euro. Dacă vom reuşi să 
cheltuim cele 30 de miliarde pe care le avem 
la dispoziţie în perioada asta, cu siguranţă că 
vom avea un argument în plus să cerem mai 
mulţi. Altfel, ne va fi foarte greu să cerem 
mai mulţi, dacă noi nu am fost în stare să-i 
cheltuim nici pe aia 30. Eu trag speranţe că 
vom reuşi în perioada imediat următoare să 
accelerăm ritmul ăsta de absorbţie şi, mai 
mult decât atât, eforturile de zi cu zi să le 
facem la toate nivelurile, dacă le facem unul 
într-o parte şi unul în altă parte nu ne va fi 
bine, vorbesc aici strict de partea tehnică. 
Dacă vom accelera şi identifica procesele a-
cestea, avem şanse mari, dacă nu, ne va fi, 
aşa cum am mai spus, foarte greu să cerem 
mai mulţi bani. 
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         „„TTrraaggeemm  ffooaarrttee  mmuulltt  ccaa  cceellee  665500  ddee  mmii--

lliiooaannee  aavvuuttee  îînn  mmoommeennttuull  ddee  ffaaţţăă  llaa  ddiissppoo--

zziiţţiiee  ppee  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  RReeggiioonnaall  ssăă  llee  

cchheellttuuiimm,,  mmaaii  mmuulltt  ddeeccââtt  aattââtt  îînncceerrccăămm  ssăă  rruu--

ppeemm  şşii  ddee  llaa  aallttee  rreeggiiuunnii  şşii  ddee  llaa  aallttee  pprrooggrraa--

mmee,,  ddaaccăă  ssee  ppooaattee,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  nnee  ffiinnaann--

ţţăămm  pprrooiieecctteellee  şşii  ssăă  nnee  pprreezzeennttăămm  llaa  uurrmmăă--

ttooaarreeaa  sseelleeccţţiiee  ccuu  rreeaalliizzăărrii  ccââtt  mmaaii  mmaarrii..””  
 
  
Rep.: Care va fi cuantumul pe care îl va 
primi regiunea Sud Muntenia din posibila su-
mă de 42 de miliarde de euro, ce ar reveni 
României? 
 
Liviu Muşat: Cu siguranţă asta este şi miza 
noastră, să obţinem mai mult decât avem 
acum, la fel vom merge cu rezultate. Tocmai 
de aceea tragem foarte mult ca cele 650 de 
milioane avute în momentul de faţă la dis-
poziţie pe Programul Operaţional Regional să 
le cheltuim, mai mult decât atât încercăm să 
rupem şi de la alte regiuni şi de la alte pro-
grame, dacă se poate, astfel încât să ne fi-
nanţăm proiectele şi să ne prezentăm la ur-
mătoarea selecţie cu realizări cât mai mari. 
 
 
Rep.: Ce grad de absorbţie are regiunea? 
 
Liviu Muşat: În momentul de faţă avem un-
deva la 20% bani plătiţi şi certificaţi, dacă ne 
referim la plăţi efective făcute. Dacă ne refe-
rim la gradul de contractare, cât am contrac-
tat din cele 630 de milioane, avem undeva la 
85 - 90%. În momentul de faţă banii s-au îm-
părţit în funcţie de produsul intern brut din 
totalul naţional. Deci, dacă noi am avut apro-
ximativ 15% din totalul Programului Operaţio-
nal Regional suntem pe locul al doilea, după 
Regiunea Nord-Est. Suntem consideraţi a doua 
regiune săracă din România din cauza celor 
patru judeţe - Giurgiu, Teleorman, Călăraşi şi 
Ialomiţa. Din 2014, noi sperăm ca suma să fie 
de 700 - 750 de milioane, cu condiţia să o 
cheltuim bine pe cea pe care îi avem. Dacă 
Programul Operaţional Regional va putea mai 
mult şi va primi şi alte domenii spre finanţare, 
cu siguranţă vă fi un beneficiu pentru noi. 

Rep.: Dacă până acum am vorbit cu prepon-
derenţă despre administraţiile locale, să a-
ducem în discuţie şi proiectele accesate de 
către agenţii economici privaţi. Avem o pre-
mieră pentru ADR Sud Muntenia, unul dintre 
cele mai mari proiecte a fost semnat recent 
în judeţul Giugiu. Ne puteţi spune mai exact 
despre ce este vorba? 
 

 
 

Liviu Muşat: Este vorba despre proiectul Eu-
ropean Logistic Park, cu o valoare în jur de 85 
de milioane de lei, cel mai mare proiect pri-
vat finanţat prin regiunea noastră prin POR, ce 
îşi propune să realizeze un centru logistic în 
Călugăreni din Giugiu. Au o contribuţie însemna-
tă de capital din Israel şi credem că va fi im-
plementat şi va beneficia de el Giurgiu, capi-
tala şi, de ce nu, şi judeţele limitrofe. Este un 
proiect mare, ambiţios, un fel de platformă 
industrială, acolo vor fi create spaţii de prelu-
crare şi conservare a anumitor produse, chiar 
şi din industria metalurgică. Investiţia este una 
greenfield. După semnarea contractului de fi-
nanţare, ei trebuie acum să realizeze caietul 
de sarcini, să-l aprobe la Autoritatea Naţiona-
lă de Reglementare şi Monitorizare a Achizi-
ţiilor Publice, după ce obţin aprobările, orga-
nizează licitaţiile, stabilesc constructorul şi 
dau drumul la lucrare, termenul de finalizare 
fiind de 25 de luni. Din câte am înţeles, ei vor 
să-l finalizeze mai repede. Sper să fie un e-
xemplu şi pentru alţi agenţi economici, fiind-
că este o contribuţie mare pe care trebuie să 
o suporte ei, ca şi contribuţie proprie, ceea 
ce mă face să cred că sunt hotărâţi să facă 
această investiţie. 
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Rep.: În acest moment se fac demersurile 
pentru înfiinţarea Camerelor agricole. Vă 
aşteptaţi să vină cu proiecte la ADR? 
 
Liviu Muşat: Da, ar trebui, mai ales în contex-
tul dezvoltării agriculturii şi industriei alimen-
tare. Cred că este păcat să dăm cu piciorul u-
nor astfel de fonduri, un lucru foarte impor-
tant este cine va fi ales în aceste camere, nu 
cunosc foarte bine problematica, însă, din ce 
am citit până acum, se doreşte ca aceste ca-
mere să fie un fel de promotori ai antrepreno-
riatului din agricultură. Cred că se simte ne-
voia unor astfel de îndrumători şi de promo-
tori ai lor. Rămâne de văzut dacă aceste came-
re îşi vor atinge obiectivul pentru care ele au 
fost gândite. Dacă se va face cu totul altceva 
din ele, părerea mea este că va fi un alt de-
mers eşuat. 
 
 
Rep.: Un mesaj pentru agenţii economici, 
pentru perioada care a mai rămas până în 
2013? 
 
Liviu Muşat: Vizavi de fondurile europene, din 
păcate, nu mai avem noutăţi la Programul O-
peraţional Regional, există încă la Programul 
de Competitivitate şi la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală anumite componente pe par-
tea de producţie sau turism rural, se pot rea-
liza mici investiţii şi dacă fac parte din pla-
nurile lor de dezvoltare, să nu ezite şi să-i con-
tacteze pe cei care se ocupă de astfel de pro-
grame. Pentru 2014, ca principale teme în ce-
ea ce priveşte dezvoltarea economică, folosi-
rea tehnologiilor noi, energii regenerabile, pro- 

 
protecţia mediului, astfel de probleme şi tot 
ceea ce doresc ei să facă să le pună din a-
ceste perspective. Cu siguranţă vor avea suc-
ces dacă îşi pregătesc astfel de proiecte. 
 

Sursă: http://obiectiv-online.ro/?p=432 

 
 

 

 

La ADR Sud Muntenia  
încep cursurile de perfecţionare  

„Expert Achiziţii publice” 
 
 

 
 
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia organizează, în perioada 10 – 17 
septembrie, la sediul central din municipiul 
Călăraşi, cursul de perfecţionare „Expert A-
chiziţii publice”, autorizat de Autoritatea Na-
ţională pentru Calificări (fost CNFPA). 
 

 
Cursul, ce este gratuit, se adresează 

angajaţilor instituţiilor publice locale de la ni-
velul judeţului Călăraşi şi are ca scop îmbună-
tăţirea cunoştinţele celor care doresc să devi-
nă experţi acreditaţi în achiziţii publice. 

Obiectivele cursului sunt înţelegerea mo-
dului de funcţionare a componentelor  sistemu-
lui de achiziţii publice, dobândirea cunoştin-
ţelor necesare pentru planificarea, pregăti-
rea şi organizarea procedurilor de achiziţie 
publică prin mijloace electronice de către per-
sonalul beneficiarilor şi asimilarea noilor re-
glementări, precum şi a bunelor practici în do-
meniu. Cursul este susţinut de formatori cer-
tificaţi, cu experienţă practică în managemen-
tul achiziţiilor publice. 

Durata de desfăşurare a cursului este 
de 12 ore pentru pregătirea teoretică şi 28 de 
ore pentru pregătirea practică. La sfârşitul cur-
sului, în urma susţinerii şi promovării testului 
de evaluare, se eliberează Certificatul de ab-
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solvire pentru ocupaţia „Expert Achiziţii pu-
blice”, recunoscute de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Sportului şi de către Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, însoţit 
de Suplimentul descriptiv pentru competenţe. 
Certificatele se eliberează  în conformitate cu 
O.G. nr. 129/2000, republicată, în baza auto-
rizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru 
Calificări. 

 

 
 

Pe website-ul nostru, la secțiunea Ser-
vicii oferite de ADR Sud Muntenia (link: http: 
//www.adrmuntenia.ro/static/53/servicii-ofe-
rite-de-adr-sud-muntenia.html) a fost publicat 
un formular, pe care va rugăm să-l completați, 
în cazul în care sunteţi interesaţi să partici-
paţi la cursurile pe care Agenţia le va organi-
za în calitate de furnizor de formare profesio-
nală. Formularul completat se transmite elec-
tronic la adresa de e-mail da.dezvoltare@adr-
muntenia.ro sau prin fax la 0242/313.167.  
 

MMaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii  ddeesspprree  pprrooggrraammeellee  ddee  

ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  ppuutteeţţii  oobbţţiinnee  ccoonnttaaccttâânndd  

DDiirreeccţţiiaa  DDeezzvvoollttaarree,,  ppeerrssooaannăă  ddee  ccoonnttaacctt::  ddiirr..  aaddjj..  

MMiirrcceeaa  EENNEESSCCUU,,  tteell..::  00224422//333311..776699,,  00224422//331155..000099,,  

00772288//002266..770088,,  ffaaxx::  00224422//331133..116677,,  ee--mmaaiill::  ddaa..ddeezz--

vvoollttaarree@@aaddrrmmuunntteenniiaa..rroo..  
 
 

   

III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    
   

Instrucţiune privind revizuirea 
proiectelor tehnice de execuţie 

 şi rezilierea contractelor de lucrări 
 

 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operaţional Regional (AM POR) din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a emis Instrucţiunea nr. 92, privind 
unele măsuri pentru revizuirea proiectelor 
tehnice de execuţie de către beneficiari, pre-

cum şi pentru rezilierea contractelor de exe-
cuţie lucrări din cadrul contractelor de finan-
ţare încheiate prin POR. 

În vederea fluidizării procesului de re-
vizuire a proiectelor tehnice de execuţie, AM 
a indentificat trei situaţii ce necesită o re-
glementare riguroasă, după cum urmează: 
 

- revizuirea proiectului tehnic de execuţie îna-
inte de lansarea procedurii de achiziţie publică; 
 

- revizuirea proiectului tehnic de execuţie ul-
terior rezilierii contractului de lucrări; 
 

- revizuirea proiectului tehnic de execuţie 
fără rezilierea contractului de lucrări şi înche-
ierea unui act adiţional la contractul de lu-
crări/contract de lucrări suplimentare. 
 

Textul integral al instrucţiunii este publi-
cat pe site-ul nostru, la secţiunea Clarificări utile, 
link: http://regio.adrmun-tenia.ro/s22/clari-ficari-u-
tile/.  
   

   
 

Programare 2014 - 2020: Întâlnirea MDRT 
cu Agenţiile pentru dezvoltare regională 

 
 

 

Procesul de pregătire a viitorului cadru 
de accesare şi implementare a programelor cu 
finanţare europeană nerambursabilă, pentru 
perioada 2014 - 2020, se află în plină derulare 
la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului (MDRT). 

 

 

„Consultarea tuturor factorilor din re-
giunile de dezvoltare este deosebit de impor-
tantă în această etapă. Astfel, ne-am asigu-
rat că toţi actorii locali sunt sau vor fi impli-
caţi în procesul de pregătire a următoarei pro-
gramări a fondurilor europene. O abordare in-
tegrată a dezvoltării regionale trebuie să ţină 
seama de punctele de vedere ale autorităţi-
lor, ale deconcentratelor, ale mediului economic 
şi ale sectoarelor sanitar şi universitar. Încu-
rajez primăriile şi consiliile judeţene să participe 
cât mai activ la acest proces, pentru că mo-
dul în care schiţăm acum viitoarele progra-
me europene le va influenţa în mod direct ca-
pacitatea de dezvoltare pe termen mediu”, a 
declarat Marcel Boloş, secretar de stat în ca-
drul MDRT. 
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Declaraţia a avut loc în cadrul întâlnirii 
de lucru cu Agenţiile pentru dezvoltare regio-
nală (ADR), din data de 5 septembrie a.c., ce 
a avut loc la sediul MDRT. Întâlnirea a vizat e-
valuarea respectării calendarului de lucru sta-
bilit la nivel naţional pentru viitoarea perioadă 
de programare a fondurilor europene şi dezba-
terea unor teme privind mecanismele şi instru-
mentele concrete de lucru. 

ADR-urile au prezentat stadiul elaboră-
rii proiectelor de analiză socio-economică pentru 
fiecare regiune în parte, proiecte ce vor sta la 
baza întocmirii viitoarelor Programe de Dez-
voltare Regională şi a Acordului de Parteneriat 
2014 - 2020. 

MDRT a propus o nouă structură pentru 
dezvoltarea regională, prin care municipiile şi 
oraşele din România au fost împărţite în două 
categorii de poli: metropolitani şi urbani. De 
asemenea, au fost propuse, ca element de no-
utate, criterii de selecţie pentru proiectele 
strategice ce vor fi implementate de regiuni în 
următoarea perioadă de programare, 2014 - 2020. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat şi des-
pre oportunitatea modificării actualului cadru 
legal pentru dezvoltarea regională, cu accent 
pe creşterea rolului şi a importanţei Consilii-
lor pentru dezvoltare regională. Totodată, s-a 
stabilit ca, până la data de 21 septembrie 
a.c., să fie trimise la minister propunerile 
ADR-urilor de modificare a Legii dezvoltării 
regionale, urmând ca dezbaterile în acest sens 
să fie continuate în data de 5 octombrie a.c.. 

 
Sursă: http://mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/progra-mare-2014-
2020-intalnirea-mdrt-cu-agentiile-de-dezvoltare-regionala 

 

Şcolile şi spitalele ar putea fi reabilitate 
termic din fonduri europene 

 
 

  Clădirile instituţiilor publice sunt un nou 
obiectiv de eficienţă energetică urmărit de Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
(MDRT) spre finanţare din fonduri europene. 
Este vorba de clădirile spitalelor şi ale unită-
ţilor şcolare din centrele urbane. 
 

    

  „Obiectivul avut în vedere de minister 
este de a reduce cheltuielile de funcţionare 
ale instituţiilor publice, dar şi de a spori cali-
tatea serviciilor prestate de autorităţile pu-
blice”, a declarat Marcel Boloş, secretar de 
stat în MDRT. 
 
  Au fost discutaţi paşii necesari pentru 
a iniţia negocierile cu Comisia Europeană, ast-
fel încât acestea să poată fi încheiate la înce-
putul anului următor, iar apelul de proiecte să 
fie lansat în aprilie - mai 2013. 
  În acest scop, la sediul MDRT a avut loc 
o întâlnire între reprezentanţii ministerului şi 
cei ai JASPERS – Banca Europeană de Investi-
ţii, care oferă asistenţă pentru elaborarea sche-
mei de finanţare a lucrărilor de creştere a e-
ficienţei energetice prin Programul Operaţio-
nal Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Spri-
jinirea dezvoltării durabile a oraşelor”. 
  În cursul negocierilor cu Comisia Euro-
peană se va stabili procentul de co-finanţare 
cu care beneficiarii vor contribui la proiectul 
de reabilitare. În funcţie de negocierile ulte-
rioare, Ghidul Solicitantului ar putea fi lansat 
spre consultare în primăvara anului 2013, ur-
mând ca depunerea proiectelor să se des-
făşoare până la sfârşitul aceluiaşi an. 
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  Finanţarea din fonduri europene a creş-
terii eficienţei energetice a clădirilor publice 
şi a blocurilor de locuinţe este o măsură con-
cepută pentru a contribui la atingerea obiec-
tivului Strategiei Europa 2020, de reducere a 
consumului energetic cu 20% până în 2020. 
   

Sursă: http://www.finantare.ro/scolile-si-spitalele-ar-putea-fi-
reabilitate-termic-din-fonduri-europene.html 
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Catalogul surselor de finanţare  
- septembrie 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 instrumentele specifice perioadei 
de postaderare la Uniunea Europeană repre-
zintă o mare oportunitate pentru solicitanţii 
de finanţări din majoritatea domeniilor. Fon-
durile europene disponibile pentru Ro-mânia în 
perioada actuală de programare (2007 – 2013) 
sunt: 
 

 Fondul European pentru Dezvoltare Re-
gională (FEDR) - fond structural ce sprijină 
regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţa-
rea de investiţii în sectorul productiv, infra-
structură, educaţie, sănătate, dezvoltare loca-
lă şi IMM–uri; 
 

 Fondul Social European (FSE) - fond struc-
tural destinat politicii sociale a Uniunii Euro-
pene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei 
de muncă; 
 

 Fondul de Coeziune (FC) - instrument fi-
nanciar ce sprijină investiţii în domeniul infra-
structurii de transport şi de mediu; 
 

 Fondul European Agricol pentru Dezvol-
tare Rurală (FEADR) - finanţează investiţii 
pentru creşterea competitivităţii în agricultură 
şi silvicultură, protecţia mediului, ameliora-
rea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor 
economice în spaţiul rural; 
 

 Fondul European pentru Pescuit (FEP) – 
susţine dezvoltarea durabilă a sectorului de pes-
cuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este 
preponderent. 

Totalul fondurilor europene alocate Româ-
niei pentru perioada 2007 - 2013 este de peste 
30 miliarde de euro, din care 19,667 miliarde 
reprezintă fondurile structurale şi de coeziune, 
restul reprezentând alocări financiare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol şi a economiei 
rurale. 
 

Pentru oportunităţile de finanţare dispo-
nibile pentru luna septembrie 2012, publicaţia 
poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adr-
muntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente 
utile. 
 

 
 
 
 

 
 

E-turism, un proiect turistic de viitor 
 

 

A fost lansat „E-Turism – vânzări de pa-
chete şi servicii online”, proiect selectat în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
- 2013 şi co-finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European pentru Dezvoltare Re-
gională, pe care îl implementează în perioada 
mai 2012 – mai 2013. Obiectivul principal al 
proiectului reprezintă creşterea numărului de 
solicitări atât din ţară, cât şi din străinătate 
de organizare de evenimente. Proiectul pre-
vede o contribuţie semnificativă la dezvolta-
rea şi consolidarea fenomenului e-turism ro-
mânesc, prin implementarea unor instrumen-
te inovative. 

 
Sursă: http://www.jurnalul.ro/economia/e-turism-un-proiect-turistic-de-

viitor-622856.html 
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Judeţul ARGEŞŞ  
 
 

Investiţii de anvergură: Tramvai pe ruta 
Piteşti - Mioveni şi încă o şosea de centură 

 

 

Consiliul judeţean are în plan mai multe 
investiţii de mare anvergură în Argeş. Acestea  
s-ar putea materializa, dacă bugetul pe anul 
viitor va fi mai mare decât cel din 2012. Preşe-
dintele CJ Argeş, Constantin Nicolescu, a anun-
ţat că Piteştiul ar putea fi legat de Mioveni prin-
tr-o linie de tramvai şi nu exclude posibilitatea 
ca municipiul reşedinţă de judeţ să aibă încă o 
şosea de centură. Preşedintele Constantin Nicoles-
cu a declarat că se doreşte includerea în buge-
tul de anul viitor a unor proiecte pe o perioadă 
mai lungă. Preşedintele CJ Argeş a precizat că 
patru proiecte de impact naţional s-ar putea 
materializa, şi anume: Autostrada Piteşti - 
Râmnicu Vâlcea - Sibiu, calea ferată spre Râm-
nicu-Vâlcea şi Vâlcelele şi a doua centură a 
Piteştiului.  

 
Sursă: http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view& 
id=38735&Itemid=373 

 
 

Judeţul CĂLĂRAȘI  
 

 

CJ Călăraşi face demersuri  
pentru realizarea de noi investiţii  

cu fonduri europene 
 

 

CJ Călărași a făcut demersurile pentru pre-
luarea terenului aparţinând fostei Unităţi Milita-
re 2547, ce are un teren în suprafaţă de 13,7 ha 
şi 48 de clădiri, din care două subterane și reţe-
le de utilităţi. Conform raportului CJ, după prelua-
rea imobilului, instituţia va crea și va dezvolta 
în zonă, prin finanţare din fonduri Regio, activi-
tăţi în domeniul serviciilor sociale, prin reabili-
tarea și modernizarea clădirilor existente pen-
tru persoane defavorizate din punct de vedere 
social sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii 
pentru desfășurarea de activităţi culturale, ad-
ministrative şi economice.  
 
Sursă: http://www.radiovocescampi.ro/2012/09/consiliul-judetean-
calara%C8%99i-a-facut-demersurile-pentru-preluarea-terenului-
apartinand-fostei-unitati-militare-2547/ 
 
 
 

Judeţul DÂMBOVIȚA 
 
 

Subcarpatica – proiect intrajudeţean  
ce aşteaptă finanţare Regio  

 

 

Subcarpatica este un proiect aflat de mult 
pe masa Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Drumul 
ar urma să lege Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, fiind 
o rută intrajudeţeană. Proiectul ar putea fi finan-
ţat cu fonduri nerambursabile Regio, în prezent 
aflându-se pe lista de rezervă. Subcarpatica va 
trece prin Boteşti – Argeş, Cândeşti, Voineşti, Pie-
trari, Gura Bărbuleţului, Râu Alb, Runcu, Fieni, 
Buciumeni, Bezdead şi Costişata – jud. Prahova. În 
total, peste 50 km pentru care este nevoie de 
suma de 113 milioane de lei. Drumul prezintă pen-
tru nordul judeţului o importanţă economică simi-
lară cu obiectivul Drumul Sudului. 
 

Sursă: http://www.universuldambovitean.ro/administratie/ADR-
finanteaza-Subcarpatica-2925.html 

 

 

Judeţul GIURGIU 
 
 

Drum reabilitat între Giurgiu și Ilfov 
 

 

Drumul Judeţean 601 A, ce face legătura 
între Giurgiu şi Ilfov, va fi reabilitat în această 
toamnă, în urma rectificării bugetului propriu 
de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu.  

 

 
 

Consiliul Local Joiţa, cu care CJ Giurgiu 
se află în asociere pentru realizarea unor lucrări 
de întreţinere şi reparaţii la Drumul Judeţean 
601 A, a primit suma de o sută de mii de lei pen-
tru începerea lucrărilor la covorul bituminos ce 
urmează a fi turnat pe o lungime de 2,3 km în-
tre comuna Joiţa şi limita cu judeţul Ilfov. 

 
Sursă: http://giurgiu-net.ro/2012/09/10/drum-reabilitat-intre-giurgiu-si-

ilfov/ 
 
 
 
 
 



 

www.adrmuntenia.ro                                                      12                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

 
 
 
 

Judeţul IALOMIŢA 
 
 

Centru social de 165.000 de euro, 
inaugurat la Bora 

 
 

Săptămâna trecută, în cartierul slobo-
zean Bora, a avut loc ceremonia de inaugurare a 
unui nou centru social destinat copiilor cu han-
dicap. Beneficiarii acestei investiţii vor fi copiii 
de la Centrul de plasament nr. 6 din Slobozia 
Nouă, care urmează a fi închis. 

Noul centru, ce va purta denumirea 
„Vlăduț și Maria”, este compus din două clădiri, 
fiecare cu o capacitate de 18 locuri, în cadrul 
cărora copiii vor avea parte de cele mai bune 
condiții de trai. Valoarea investiției din cartierul 
Bora se ridică la 164.290 de euro, din care 
149.800 de euro provin de la Fundația Sera Ro-
mânia, restul de 14.490 de euro reprezentând 
contribuția locală. 

 
Sursă: http://www.observatordeialomita.ro/stiri/centru-social-de-165-
000-de-euro-inaugurat-la-bora/ 

 
 

Judeţul PRAHOVA 
 
 

Autospecială pentru intervenţie  
la accidente colective pentru ISU Prahova 

 

 

O autospecială pentru intervenţie la ac-
cidente colective sau calamităţi a fost recepţio-
nată, de curând, la sediul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Prahova, aceasta fiind achi-
ziţionată în cadrul proiectului Regio „Achiziţie 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea ca-
pacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asisten-
ţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor ca-
lificat în Regiunea Sud Muntenia”.  

Autospeciala, în valoare de 1.145.884 de 
lei, are dotări pentru intervenţii în caz de ac-
cidente colective sau calamităţi, aceasta fiind 
dotată inclusiv cu un post medical avansat. Im-
plementarea proiectului la nivelul judeţului Pra-
hova a presupus achiziţionarea, până în acest 
moment, a trei autospeciale de lucru şi spumă 
de capacitate mare, a două autospeciale de 
capacitate medie, a unei autospeciale pentru 
descarcerări grele şi a unei autospeciale pentru 
intervenţie la accidente colective, iar până la 
 

 

sfârşitul lunii noiembrie vor mai fi achiziţionate 
trei ambulanţe de tip B2. Valoarea totală a pro-
iectului, ce este finanţat prin Programul Opera-
ţional Regional 2007-2013 şi este implementat 
în judeţele regiunii Sud Muntenia, este de 52 de 
milioane de lei, dintre care 42 de milioane de 
lei reprezintă valoarea eligibilă.  
 
Sursă: http://semnal.eu/2012/prahova-autospeciala-pentru-interventie-

la-accidente-colective-primita-de-inspectoratul-pentru-situatii-de-
urgenta-prahova-28717.html 

 
Judeţul TELEORMAN 

 
 

Bani europeni pentru cabinetele  
medicale din zonele rurale  

 

 

 
 

Cadrele medicale care deţin sau inten-
ţionează să înfiinţeze cabinete medicale în zo-
nele rurale, precum şi societăţile medicale din 
aceste zone, că pot obţine finanţare nerambur-
sabilă pentru activitatea pe care o desfăşoară, 
prin intermediul Programului Naţional pentru Dez-
voltare Rurală. 

La începutul săptămânii trecute s-a des-
chis linia de finanţare din cadrul PNDR, Măsura 
3.1.2 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi”. Astfel, medicii, dar şi so-
cietăţile comerciale din mediul rural pot obţine 
fonduri nerambursabile pentru a realiza investi-
ţii în serviciile de sănătate umană, asistenţă me-
dicală ambulatorie şi stomatologică, asistenţă 
medicală generală, specializată, dar şi în alte 
domenii (dispozitive medicale). Suma pusă la 
dispoziţie prin această măsură de finanţare este 
de 134.668.992 de euro. Sesiunea pentru depu-
nerea de proiecte se desfăşoară în perioada 3 – 
28 septembrie 2012. 

 
Sursă: http://www.ziarulmara.ro/bani-europeni-pentru-cabinetele-

medicale-din-zonele-ru 
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Implicarea organizațiilor neguvernamentale 
 în accesarea și absorbția fondurilor structurale (studii de caz) 

    

 

Autor: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile 
 

Sediu social: Splaiul Independenţei, nr. 2K, sc. 1, et. IV, sector 3, București 
Tel.: +40-21-310 01 81; fax: +40-21-310 01 80 
E-mail: office@fdsc.ro; pagini web: www.fdsc.ro; www.stiriong.ro 
  

  

Evaluarea capacităţii interne a ONG-urilor de a răspunde cerinţelor programelor de finanţare 
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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 

SSeerr vviicc iiuu ll CCoo mmuunn iiccaarree 
 

Daniela TRAIAN - Şef Serviciu Comunicare 
Diana NEAGU   
Cristina RADU  

Mădălina CILIBEANU 
Alexandra GHERASIM  
Alexandru VOINESCU 

Liviu Georgian OLTENACU  
 
 

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

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

 

Editor: Serviciul Comunicare 
Data publicării: 12 septembrie 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 una - două fotografii, 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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