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InfoInfo
 Evenimente Evenimente

Una din cele mai importante acţiuni pe care le-a 
demarat Agenţia în acest an este caravana de informare 
a potenţialilor beneficiari despre oportunităţile de 
finanţare din Regio (Programul Operaţional Regional) 
pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 
şi pentru crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 
În perioada 16 - 30 noiembrie, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o 
caravană de informare în toate judeţele regiunii cu 
scopul de a populariza Axa prioritară 4 ”Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” 
(domeniile majore de interventie 4.1 ”Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” şi 4.3 ”Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”) şi Axa prioritară 
5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
(Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice”). 
Astfel au fost organizate seminarii de instruire în 
judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova şi Teleorman, la care reprezentanţii mediului 
de afaceri şi autorităţile publice locale au primit 
informaţii despre modalităţile de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile ce se acordă prin Programul 

Caravana de promovare a 
oportunităţilor de fi nanţare 
din Regio
(Axele prioritare 4 şi 5)
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Operaţional Regional. Participanţii la seminarii au 
primit informaţii de specialitate despre tipul de 
activităţi eligibile, cheltuieli eligibile, criteriile de 
evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare, circuitul 
cererilor de finanţare şi, nu în ultimul rând, despre 
priorităţile în implementarea proiectelor. 

Programul de desfăşurare a caravanei de 
informare:
• 16 noiembrie 2009, Călăraşi - întâlnire dedicată 

Axei prioritare 4, DMI 4.1 şi DMI 4.3, destinată 
potenţialilor beneficiari din judeţele Călăraşi şi 
Ialomiţa;

• 17 noiembrie 2009, Slobozia - întâlnire dedicată 
Axei prioritare 5, DMI 5.2, destinată potenţialilor 
beneficiari din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa;

• 19 noiembrie 2009, Ploieşti - întâlnire dedicată 
Axei prioritare 5, DMI 5.2, destinată potenţialilor 
beneficiari din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

• 20 noiembrie 2009, Târgovişte - întâlnire dedicată 
Axei prioritare 4, DMI 4.1 şi DMI 4.3, destinată 
potenţialilor beneficiari din judeţele Dâmboviţa 
şi Prahova.

• 25 noiembrie 2009, Alexandria – întâlnire dedicată 
Axei prioritare 5, DMI 5.2, destinată potenţialilor 
beneficiari din judeţele Teleorman şi Giurgiu.

• 26 noiembrie 2009, Giurgiu - întâlnire dedicată 
Axei prioritare 4, DMI 4.1 şi DMI 4.3, destinată 
potenţialilor beneficiari din judeţele Giurgiu şi 
Teleorman.

• 30 noiembrie 2009, Piteşti – întâlnire dedicată Axei 
prioritare 4, DMI 4.1 şi DMI 4.3, şi Axei prioritare 
5, DMI 5.2, destinată potenţialilor beneficiari din 
judeţul Argeş.
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ADR Sud Muntenia şi mass-media regională, 
împreună pentru promovarea Regio!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Regional (POR), a organizat în data de 27 
noiembrie un seminar de informare şi instruire dedicat 
reprezentanţilor mass-media din regiune despre POR. 

La evenimentul ce a avut loc la Călăraşi, în sediul 
Călăraşi Business Center, au participat reprezentanţi 
mass-media din cele şapte judeţe ale regiunii de 
dezvoltare Sud Muntenia. 
Sesiunea de informare şi instruire a avut ca 
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scop promovarea Regio, a fondurilor europene 
nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin acest 
program de finanţare - aproximativ 630 de milioane de 
euro. În cadrul evenimentului s-au prezentat situaţia 
actuală a proiectelor depuse în cadrul programului, 
acţiunile  de informare şi promovare întreprinse până 
în acest moment în vederea absorbirii fondurilor Regio, 
precum şi priorităţile ADR Sud Muntenia în perioada 
următoare. Totodată s-a făcut o scurtă prezentare a 
celor 41 de proiecte ale căror contracte de finanţare 
au fost semnate deja şi ce se află în prezent în 
implementare, cu accent pe problemele pe care le-
au întâmpinat beneficiarii în realizarea activităţilor 
propuse prin proiect. 
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 reprezintă 
o promisiune care ar putea avea un impact major 
asupra calităţii vieţii noastre. Pentru ca publicul 
general să realizeze ce reprezintă POR cu adevărat, 
ADR Sud Muntenia a organizat această sesiune de 
informare şi instruire a mass-mediei. Astfel, s-a urmărit 
prezentarea a ceea ce este de fapt important pentru 
noi toţi – explicitarea, din aspectele tehnice inerente 
unor astfel de programe, viziunii şi obiectivelor 
principale ale POR. Acest eveniment se doreşte a fi un 
început pentru o nouă serie de colaborări în vederea 
promovării Programului Operaţional Regional. Din acest 
motiv, anual, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia va organiza un astfel de eveniment la care 
reprezentanţii mass-mediei vor fi invitaţi să participe 
pentru a identifica împreună probleme şi, ulterior, 
soluţii pentru a accesa întreaga sumă alocată regiunii 
noastre. 
Locuitorii regiunii Sud Muntenia au nevoie să ştie ceea 
ce este POR, ce beneficii ne-ar putea aduce. Dacă o 
primărie reuşeşte să schimbe imaginea oraşului cu 
ajutorul fondurilor europene nerambursabile alocate 
prin Regio, acesta ar putea reprezenta un exemplu 
pentru celelalte localităţi şi pentru restul autorităţilor 
publice. Administraţiile locale trebuie să se implice 
şi să dezvolte proiecte. Până la urmă, reprezentanţii 
instituţiilor publice şi private, precum şi ai ONG-
urilor se vor simţi împliniţi, dacă reuşesc să aducă 

îmbunătăţiri comunităţii lor. 
Seminarul dedicat mass-mediei este rezultatul 
necesităţii ca publicul să afle care sunt oportunităţile 
de finanţare prin Programul Operaţional Regional şi 
cât de mare va fi impactul asupra dezvoltării regiunii 
Sud Muntenia, dacă aceste fonduri alocate prin POR 
vor fi utilizate. Este important ca beneficiarii direcţi 
ai programului, dar şi publicul general să înţeleagă şi 
să vadă cum funcţionează POR. 
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În luna noiembrie, ADR Sud Muntenia a organizat la Călăraşi 
două seminarii de informare şi instruire pentru echipele de 
implementare ale proiectelor, ale căror contracte de fi nanţare 
au fost semnate în ultima perioadă. Proiectele pentru care 
s-au organizat întâlnirile de lucru sunt: „Reabilitarea DJ 506, 
Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400-58+000” (benefi ciar 
Consiliul Judeţean Teleorman) şi „Modernizare prin extindere 
şi transformare cabana Valea cu Peşti în complex turistic şi 
agrement 4 stele” (benefi ciar SC Valea cu Peşti SRL). Primul 
proiect, al cărui contract de fi nanţare a fost semnat în data 
de 16 octombrie, a primit fonduri nerambursabile prin Axa 
prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea 
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. Cel de-
al doilea proiect, al cărui contract de fi nanţare a fost semnat 
în data de 9 noiembrie, a primit fonduri nerambursabile 
din Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.2 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de tu-
rism pentru valorifi carea resurselor naturale şi creşterea 
cali tă ţii serviciilor turistice”. SC Valea cu Peşti SRL este de 
altfel primul IMM ce primeşte fonduri Regio pentru creşterea 
calităţii serviciilor turistice. Reprezentanţii echipelor de im-
ple mentare ale acestor proiecte au fost informaţi despre 
priorităţile în derularea contractului – acte adiţionale şi despre 

Proiectul ”Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Direcţia Organism 
Intermediar pentru activităţile de informare şi publicitate ale 
Programului Operaţional Regional în perioada 2007-2009” 
a primit fi nanţare europeană nerambursabilă prin Regio, 
Domeniul major de intervenţie 6.2 „Sprijinirea activităţilor 
de informare şi publicitate privind Programul Operaţional 
Regional”, Subdomeniul 1 „Sprijin pentru activităţile de pu-
bli citate şi informare pentru OI din cadrul ADR”. Valoarea 
totală a proiectului a fost de 1.231.412 lei. Prin acest proiect 
ce s-a desfăşurat în perioada 28 mai – 31 decembrie 2009 s-a 
urmărit crearea unui sistem de informare a tuturor celor in-
tere saţi de conţinutul Programului Operaţional Regional. 
Totodată, s-a dorit realizarea şi distribuirea materialelor de 
infor mare şi publicitate privind promovarea Programului Ope-
ra ţional Regional şi a rezultatelor obţinute din implementarea 
proiectelor fi nanţate din acesta (documente ofi ciale privind 
POR, ghiduri ale solicitanţilor de proiecte, buletine informati-
ve, broşuri, obiecte promoţionale Regio, alte publicaţii etc.). 
Obiectivul proiectului l-a constituit informarea comunităţii 
regionale despre contribuţia Uniunii Europene şi a rolului 
avut de aceasta în dezvoltarea regională din Sud Muntenia. 
Prin acest proiect s-a urmărit:

• Difuzarea planifi cată şi continuă de informaţii privind 
im plementarea POR şi aplicarea principiului transpa-
renţei în rândul poten ţialilor benefi ciari şi a publicului 
larg din regiunea Sud Muntenia;

• Crearea unei imagini coerente a dezvoltării echilibrate 
a regiunii Sud Muntenia prin intermediul instrumentelor 

Instruire acordată benefi ciarilor ca urmare a încheierii contractelor de 
fi nanţare pe Programul Operaţional Regional 2007 - 2013

Seminar de informare şi instruire pentru benefi ciarii de fonduri Regio 
– 9 noiembrie 2009, Călăraşi

prefi nanţare/cererile de rambursare (prefi nanţare, notifi care 
privind depunerea cererii de prefi nanţare/rambursare, ter-
men de depunere, documente ce trebuie să însoţească cereri-
le de plată). Totodată, benefi ciarii au fost instruiţi despre mo-
dul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind 
conturi analitice, despre Raportul de progres (modul de în-
toc mire şi termenul de depunere), detalii legate de vizita la 
faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit. Ultima 
parte a întâlnirilor de lucru a fost rezervată activităţilor de 
informare şi publicitate ce vor fi  implementate de către 
benefi ciari, conform regulilor specifi cate în Manualul de 
Identi tate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional, 
ediţia februarie 2009. 

de publicitate şi informare asupra oportunităţilor de 
fi nanţare.

Campania de promovare Regio 
în Sud Muntenia
În cadrul proiectului „SPRIJIN ACORDAT ADR SUD MUNTENIA/
DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE 
INFORMARE ŞI PUBLICITATE ALE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
REGIONAL ÎN PERIOADA 2007 - 2009”, campania de promovare 
Regio în Sud Muntenia s-a concentrat pe diseminarea 
informaţiilor şi noutăţilor ce privesc oportunităţile de 
fi nanţare, disponibilitatea asistenţei fi nanciare şi modalităţi 
de accesare a fondurilor, cu scopul de a creşte gradul de 
informare şi conştientizare a potenţialilor solicitanţi de 
fi nanţare asupra disponibilităţii surselor de fi nanţare şi 
impactului acestora în regiune. 

 Campanie indoor/outdoor 
În cadrul proiectului, pentru creşterea gradului de conştien-
tizare în rândul publicului larg asupra existenţei Regio, au 
fost realizate şapte panouri publicitare stradale, ce au fost 
instalate în oraşele reşedinţă de judeţ din regiunea Sud 
Muntenia pe o perioadă de trei luni. Totodată s-a realizat un 
autocolant ce a fost multiplicat şi aplicat pe câte un mijloc de 
transport în comun din fi ecare municipiu reşedinţă de judeţ 
din regiune. În semestrul al II-lea 2009, ADR Sud Muntenia a 
realizat şapte infochioşcuri „InfoFinanţări Europene”, ce sunt 
în prezent amplasate în locuri cu vizibilitate maximă în sediile 
Consiliilor judeţene din regiune.

Finalizarea proiectului ”Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/Direcţia 
Organism Intermediar pentru activităţile de informare şi publicitate 
ale Programului Operaţional Regional în perioada 2007-2009”
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 Campanie publicitară în mass-media
ADR Sud Muntenia a acordat posturilor TV şi radio din 
regiunea Sud Muntenia scurte interviuri şi a participat la 
emisiuni referitoare la stadiul implementării POR, precum şi 
la oportunităţile de fi nanţare disponibile prin acest program. 
A fost realizat un spot publicitar radio ce a fost difuzat la 
posturile de radio locale din reşedinţele de judeţ din 
regiunea Sud Muntenia. Până la sfârşitul lunii decembrie, la 
nivelul regiunii Sud Muntenia vor fi  publicate peste 700 de 
materiale de presă în ziarele locale şi pe site-urile dedicate 
cu privire la fi nanţările disponibile prin POR 2007 – 2013, 
stadiul implementării POR şi rezultatele obţinute. Obiectivul 
acestui demers a fost de a aduce la cunoştinţa publicului ţintă 
oportunităţile de fi nanţare disponibile prin POR 2007 – 2013 
şi de a refl ecta în termeni practici benefi ciile ce rezultă din 
implementarea acestuia.

 Lansare mini-site dedicat exclusiv Programului 
Operaţional Regional - http://regio.adrmuntenia.ro

În luna iulie 2009, Agenţia a lansat mini-site-ul dedicat 
exclusiv Programului Operaţional Regional - http://regio.
adrmuntenia.ro, pentru a răspunde cerinţelor privind 
informarea şi conştientizarea disponibilităţii fi nanţărilor prin 
Regio. Acesta este structurat astfel:
• Ghidul solicitantului (structurat pe Axele prioritare ale 

POR);
• Clarifi cări utile (conţine notele, precizările şi 

instrucţiunile emise de către AM POR valabile pentru 
toate axele şi domeniile de intervenţie ale acestora);

• Situaţia proiectelor depuse (stadiul de implementare a 
POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, prezentat detaliat 
pe fi ecare domeniu major de intervenţie şi actualizat 
permanent);

• Proiecte fi nanţate;
• Documente CRESC;
• Documente CM POR;
• Bibliotecă;
• Cerere informaţii;
• Ştiri Regio;
• Comunicare Regio.

Min-site-ul http://regio.adrmuntenia.ro este actualizat 
permanent, asigurându-se:
• punerea la dispoziţia vizitatorilor site-ului, în timp util 

şi în format adecvat, a tuturor informaţiilor 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 benefi ciarilor de 
fi nanţare din POR asupra obligaţiilor privind informarea 
şi publicitatea ce decurg din calitatea de benefi ciar al 
unei fi nanţări europene;

• stimularea interesului pentru fi nanţări 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 asigură transparenţa implementării POR 
în regiunea Sud Muntenia.

 Materiale de infor m are şi promovare Regio
ADR Sud Muntenia a editat şi distribuit diverse tipuri de 

publicaţii pentru diferite grupuri ţintă. Toate materialele 
produse în cadrul acestor măsuri şi acţiuni poartă elementele 
de identitate vizuală/brand pentru Regio (logo, slogan) şi 
sigla Instrumentelor structurale în România, cu respectarea 
prevederilor Regulamentului CE nr.1828/2006, privind regulile 
de implementare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 şi 
Regulamentul nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în 
conformitate cu prevederile aceluiaşi Regulament menţionat.
În vederea promovării impactului fondurilor europene 
nerambursabile alocate prin POR au fost editate şi distribuite 
la nivel regional următoarele materiale de informare şi 
publicitate Regio, editate de ADR Sud Muntenia: newsletter-
ul „Info Sud Muntenia”; fl yere „InfoFinanţări Europene”;  
mape Regio; CD-uri Regio; pixuri Regio; suport cărţi 
vizită personalizate; truse pix/stilou; agende; calendare 
inscripţionate; memory stick Regio; pungi personalizate 
Regio; bloc-notes-uri; umbrele Regio; genţi din material 
textil pentru documente personalizate Regio; căni; ceasuri 
de birou personalizate Regio; roll-up pentru promovarea POR 
2007 – 2013 şi a ADR Sud Muntenia în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea Programului.

Toţi cei interesaţi să colaboreze cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în vederea 
organizării unor acţiuni comune de promovare a 
oportunităţilor de fi nanţare 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.

Evenimente viitoare
  În data de 16 decembrie, Instituţia Prefectului Călăraşi 

va organiza lucrările Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. 
Persoanele care vor fi  invitate la acest seminar sunt 
reprezentanţi ai unor ONG-uri active în sfera socialului 
şi membrii de drept ai acestui Comitet Consultativ. 
Tema ce va fi  dezbătută în cadrul în cadrul şedinţei 
este ”Măsuri ce se impun în sensul sprijinirii ONG-
urilor pentru încheierea parteneriatelor cu instituţiile 
şi organizaţiile de pensionari în vederea absorbţiei 
fondurilor europene având fi nalitate îmbunătăţirea 
vieţii vârstnicilor din judeţul Călăraşi”.

  La invitaţia Instutuţiei Prefectului Călăraşi, ADR Sud 
Muntenia va participa la acest eveniment pentru a 
prezenta oportunităţile de fi nanţare din Programul 
Operaţional Regional, respectiv din Axa prioritară 
3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 3.2 ”Reabilitarea/mo dernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastruc turii sociale”. 

  În data de 16 decembrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia va organiza ultima conferinţă 
de presă din acest an dedicată mass-mediei călărăşene. 
Cu această ocazie se va face o scurtă radiografi ere 
asupra acţiunilor implementate de Agenţie în vederea 
promovării Programului Operaţional 2007 – 2013 (Regio) 
în Sud Muntenia. Totodată, cu această ocazie, vor fi  
furnizate informaţii cu privire la stadiul implementării 
programului la nivelul regiunii noastre, precum şi la 
stadiu de realizare a proiectelor ale căror contracte de 
fi nanţare au fost semnate până în prezent. 
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Demarare campanie outdoor
În luna noiembrie 2009, prin proiectul „SPRIJIN ACORDAT ADR 
SUD MUNTENIA/DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU 
ACTIVITĂŢILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE ALE PROGRAMU-
LUI OPERAŢIONAL REGIONAL ÎN PERIOADA 2007 - 2009”, 
fi nanţat de Uniunea Europeană, prin Regio, Axa prioritară 6 
”Asistenţă Tehnică”, Domeniul major de intervenţie 6.2., au 
fost realizate şapte panouri publicitare stradale, ce au fost 
instalate în oraşele reşedinţă de judeţ din regiunea Sud Mun-
te nia pe o perioadă de trei luni. Pentru creşterea gradului 
de conştientizare în rândul publicului larg asupra existenţei 
Regio s-a realizat un autocolant ce a fost multiplicat şi aplicat 
pe câte un mijloc de transport în comun din fi ecare municipiu 
reşedinţă de judeţ din regiune. 

Editare publicaţii de informare 
ADR Sud Muntenia va edita în luna decembrie diverse publicaţii 
de informare pentru grupurile ţintă ale Regio. În vederea 
promovării impactului fondurilor europene nerambursabile 
alocate prin POR vor fi  editate şi distribuite la nivel regional 
următoarele materiale de informare şi publicitate Regio, 
editate de ADR Sud Muntenia:
• Broşura ADR Sud Muntenia: va cuprinde informaţii 

referitoare la implementarea proiectelor fi nanţate 
din POR 2007 - 2013 în regiunea Sud Muntenia; vor fi  
realizate scurte interviuri cu preşedintele Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul Vasile 
Silvian Ciupercă, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, domnul Liviu Muşat, dar şi cu 
benefi ciarii proiectelor ale căror contracte de fi nanţare 
au fost semnate pentru a primi fi nanţare din Regio. 

• newsletter-ul „Info Sud Muntenia” nr. 10: va cuprinde 
informaţii despre evenimentele şi activităţile implemen-
tate de ADR Sud Muntenia în luna decembrie, dar şi 

despre proiectele ale căror contracte de fi nanţare au 
fost semnate în ultima lună a acestui an;

• Raportul de implementare a Programului Operaţional 
Regional în Sud Muntenia pentru perioada 2007 – 2009: 
va cuprinde informaţii despre stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional în Sud Muntenia, 
inclusiv activităţile de informare şi promovare 
implementate în vederea promovării Regio, problemele 
întâmpinate în procesul de evaluare şi măsurile ce au fost 
luate pentru remedierea lor şi date despre proiectele din 
regiune semnate până la această dată; 

Întrerupere activitate pentru perioada 
sărbătorilor de iarnă
În perioada 21 decembrie 2009 - 10 ianuarie 2010, activităţile 
specifi ce evaluării, selecţei şi contractării cererilor de 
fi nanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013 vor fi  întrerupte.
Depunerea cererilor de fi nanţare în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013 se poate realiza până în 
data de 18 decembrie 2009, inclusiv. Activităţile aferente 
procesului de evaluare, selecţie şi contractare a cererilor 
de fi nanţare depuse până la această dată, indiferent de 
etapa în care se afl ă, vor fi  reluate începând cu 11 ianuarie 
2010.
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Până la data de 27 noiembrie 2009, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 290 de 
proiecte prin care se solicită fi nanţare nerambursabilă prin 
Regio (Programul Operaţional Regional) şi Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) pentru Polul de Dezvoltare 
– Municipiul Piteşti. Din cele 290 de proiecte depuse şi PIDU-
ul Municipiului Piteşti, 59 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 
cinci axe prioritare ale Regio, ce se afl ă în diferite etape ale 
procesului de evaluare, este următoarea:

 AXA PRIORITARĂ 1
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere (buget 194 milioane de euro)
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană” (buget 38,80 mil. 
euro) a fost depus Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al 
Municipiului Piteşti – conform HG nr. 998/2008 -, urmând a se 
evalua admisibilitatea acestuia.
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul „Centre ubane” (buget 58,20 mil. euro) au fost 
depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU), 
conţinând 35 de cereri de fi nanţare, cu o valoare totală a 
asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 121,18 
mil. euro. În prezent se desfăşoară etapa de evaluare tehnică 
şi fi nanciară a cererilor de fi nanţare componente ale PIDU-
rilor declarate admisibile, conforme şi eligibile (31 de cereri 
de fi nanţare parte a 11 PIDU-uri).

 AXA PRIORITARĂ 2
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale (buget 124,76 mil. euro)

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi moderni-
zarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
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, 12 proiecte sunt în rezervă, 
1 este în curs de aprobare a raportului de evaluare tehnică şi 
fi nanciară, iar pentru 15 s-au semnat contractele de fi nanţare. 
Cele cincisprezece contracte semnate sunt in tabel.

 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.
Au fost depuse douăsprezece proiecte, din care în prezent 
două se afl ă în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară, opt 
sunt în rezervă şi două în etapa de analiză a proiectului tehnic, 
asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind de aproximativ 48,79 
mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de 
intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor so-
ciale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse şase proiecte, din care unul a fost respins, 
două se afl ă în etapa de analiză a conformităţii administrative 
şi eligibilităţii, două se afl ă în etapa de evaluare tehnică şi 
fi nanciară, iar un altul se afl ă în etapa precontractuală de 

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO 
– 27 noiembrie 2009 - 

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B, km 0+000 - km 
19+000, Ciochina – Orezu - Raşi Judeţul Ialomiţa 36.462.900,65 29.423.908,41

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri în staţiunea balneară Amara Oraşul Amara 17.640.143,72 14.110.006,10

Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte Municipiul Târgovişte 88.789.047,00 70.273.252,50

Ranforsarea şi modernizarea drumurilor judeţene 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul 
Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcuţa – Odobeşti – Potlogi – Corbii Mari Judeţul Dâmboviţa 66.894.836,12 53.968.478,48

Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia - Poieni – Siliştea – Scurtu Mare – 
Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km) Judeţul Teleorman 119.905.412,69 96.861.074,38

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 301 tronsonul Fundeni – 
Budeşti, km 13+000 – km 36+578 Judeţul Călăraşi 43.795.745,88 36.030.147,80

Modernizare DJ 734: Voineşti (DN 73) – Lereşti – Voina, în vederea îmbunătăţirii 
şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0+000 – 19+840, L=19,840 km Judeţul Argeş 51.142.578,38 41.351.925,62

Modernizarea DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu 
– limita jud. Braşov, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de 
turism, km 0+000 – 9+550, L=9,550 km

Judeţul Argeş 15.740.581,08 12.493.156,62

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil, judeţul Prahova UAT Oraşul Mizil 10.503.848,27 8.603.445,47

Reabilitare DJ101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Tinosu – Sirna – Habud – Crivăţu 
(DN 1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, 
judeţul Dâmboviţa

Parteneriatul între UAT 
Judeţul Prahova şi UAT 
Judeţul Dâmboviţa

45.802.088,03 37.647.805,82

Modernizarea DJ 703I: Muşăteşti (DN 73C) – Brăduleţ – Brădetu – Poienile 
Vâlsanului, în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 
28+822 – 53+600, L=24,778 km

Judeţul Argeş 46.020.473,81 37.926.152,00

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 limita jud. Ialomiţa - Valea Argovei, şi DJ 303, km 26+294 - 
km 48+278, pe traseul Valea Argovei - Mânăstirea

Judeţul Călăraşi 44.944.350,96 36.974.362,74

Modernizare Calea Daciei Consiliul Local Câmpina 25.477.127,02 20.308.570,08

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ303, tronsonul Călăraşi - 
Valea Argovei, km 0+000 - 26+294

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 55.557.533, 56 45.705.002,00

Reabilitare DJ506, Cervenia – Vităneşti - Băbăiţa, km 17+400 - km 58+000 Judeţul Teleorman 62.482.442,49 51.063.576,57

TOTAL  - lei - 731.159.109,66 592.740.864,59

Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fi ind în prezent fi e în diferite etape ale procesului de 
evaluare, selecţie şi contractare, fi e semnându-se deja contractul de fi nanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.
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În data de 2 noiembrie s-a publicat Ghidul solicitantului 
pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”.
Cererile de fi nanţare pot fi  depuse continuu, în condiţiile 
precizate în ghid, începând cu data de 23 noiembrie 2009.
Textul integral al documentului este publicat pe site-ul http://
regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Ghidul solicitantului, 
Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.3 link 
http://regio.adrmuntenia.ro/axa-4-sprijinirea-dezvolt-rii-
mediului-de-afaceri-regional-i-local-p9.html.
Completări pentru Ghidul Solicitantului DMI 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”

Pe mini-site-ul Agenţiei dedicat exclusiv Programului 
Operaţional Regional - http://regio.adrmuntenia.ro - la 
secţiunea Ghidul Solicitantului, Axa prioritară 4, Domeniul 
Major de Intervenţie 4.3, au fost publicate următoarele 
documente:
• Corrigendum nr. 1 la Ghidul solicitantului;
• Anexa 1.5. Plan de afaceri;
• Anexa 1.5. Plan de afaceri – Proiecţii fi nanciare.
Pentru descărcarea acestor documente, accesaţi link-ul
http://regio.adrmuntenia.ro/domeniul-major-de-inter-
ventie-4-3-sprijinirea-dezvoltarii-micro-intreprinderi-
lor-p59.html.

Lansarea Ghidului solicitantului DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

vizită la faţa locului, asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind 
de aproximativ 2,74 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. A 
fost depus un proiect, ce se afl ă în prezent în etapa evaluării 
tehnice şi fi nanciare, asistenţa fi nanciară solicitată fi ind de 
aprox. 9,6 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educa-
ţio nale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă – alocare regională 34,46 mil. 
euro. 
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din 
care 3 contracte de fi nanţare sunt semnate, 4 proiecte sunt 
în curs de contractare, 3 proiecte sunt în etapa de vizită la 
faţa locului, 18 proiecte sunt în etapa precontractuală de 
anali  ză a proiectului tehnic/cererii de fi nanţare revizuite, 66 
de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară/
rezerve, 6 proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă 
solicitată pentru toate acestea fi ind de aproximativ 103,94 
milioane de euro.
Cele trei contracte semnate sunt în tabel.

 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. 
S-au depus trei proiecte, unul a fost ulterior retras de către 
aplicant, iar două proiecte sunt în etapa precontractuală de 
analiză a proiectului tehnic/analiza CF revizuită. Asistenţa 
fi nanciară 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 
fi nanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în 
valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care 
asistenţa fi nanciară nerambursabilă solicitată 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 fi nanţare.
În data de 2 noiembrie 2009 a fost publicat Ghidul solicitantului 
pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”. Cererile de fi nanţare pot fi  
depuse continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu 
data de 23 noiembrie 2009, iar alocarea fi nanciară disponibilă 
pentru această cerere deschisă de proiecte este de 27,28  mil. 
euro.
În cadrul apelului de proiecte cu depunere continuă deschis 
începând cu data de 23 noiembrie 2009 au fost depuse opt 
cereri de fi nanţare, având o valoare a asistenţei fi nanciare 
nerambursabile solicitată de aproximativ 0,6 milioane de 
euro. Cele opt cereri se afl ă în curs de verifi care.

 AXA PRIORITARĂ 5
Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. 
euro)

Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi 
valorifi carea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare 
regională 32,83 mil. euro. 

Titlul proiectului Benefi ciar
 Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Constantin Carabella” 
(corp A+B), Târgovişte

Municipiul 
Târgovişte 10.305.346,07 8.471.678,00

Modernizare cămine, modernizare sală de festivităţi, amenajare bază sportivă – Liceul 
Teoretic „Iancu C. Vissarion”, oraş Titu Oraşul Titu 14.309.045,03 11.771.129,01

Extindere Şcoala Generală nr. 1 Titu Oraşul Titu 1.775.750,08 1.319.700,34

TOTAL  - lei - 26.390.141,18 21.562.507,35

Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
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Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, 
editează periodic un Catalog al surselor de fi nanţare 
nerambursabilă. Scopul editării acestei publicaţii este 
de a veni în sprijinul potenţialilor benefi ciari de fonduri 
nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc 
să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest document 
sunt prezentate oportunităţile de fi nanţare 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 României prin instrumentele 
specifi ce perioadei de post-aderare la Uniunea Europeană 
reprezintă o imensă oportunitate pentru solicitanţii de 
fi nanţări din majoritatea domeniilor. Astfel, aceste fonduri 
vor fi nanţa proiecte 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 (FEDR) - 

fond structural ce sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, 
prin fi nanţarea de investiţii în sectorul productiv, 
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi 

IMM–uri;
• Fondul Social European (FSE) - fond structural destinat 

politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri 
de ocupare a forţei de muncă;

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

• Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) - fi nanţează investiţii pentru creşterea 
competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia 
mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversifi carea 
activităţilor economice în spaţiul rural;

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

Totalul fondurilor europene alocate României 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 fi nanciare pentru dezvoltarea sectorului 
agricol şi a economiei rurale.
Pentru oportunităţile de fi nanţare disponibile pentru luna 
noiembrie 2009, publicaţia poate fi  accesată pe site-ul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.
adrmuntenia.ro, secţiunea Biblioteca - Documente utile.

Catalogul surselor de fi nanţare 
(noiembrie 2009)

Au fost depuse paisprezece proiecte, din care unul a fost 
respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, un 
contract de fi nanţare a fost semnat, un proiect se afl ă în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, şase 
proiecte se afl ă în prezent în etapa de evaluare tehnică 
şi fi nanciară şi trei proiecte în curs de evaluare privind 
conformitatea administrativă şi eligibilitatea. Valoarea 
asistenţei fi nanciare nerambursabile solicitate prin aceste 
proiecte este de aproximativ 43,56 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorifi carea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – 
alocarea regională din FEDR este de 32,87 mil. euro. 
În data de 30 octombrie 2009 a fost publicat Ghidul 
solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 5.2 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice”. Cererile de fi nanţare pot fi  depuse 
continuu, în condiţiile precizate în ghid, începând cu data de 
23 noiembrie 2009, iar alocarea fi nanciară disponibilă pentru 
această cerere deschisă de proiecte este de 22,177 mil. euro.
S-au depus optsprezece proiecte (13 până la termenul 
limită de 19 decembrie 2008 şi 5 începând cu 23 noiembrie 

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila Parohia Vărbila, com. 
Iordăcheanu, jud. Prahova 8.214.351,04 6.656.946,88

TOTAL  - lei - 8.214.351,04 6.656.946,88

Titlul proiectului Benefi ciar
Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Modernizare prin extindere şi transformare cabana Valea cu Peşti 
în complex turistic şi agrement 4 stele S.C. Valea cu Peşti S.A., Arefu, jud. Argeş 16,856,816.00 8,840,093.74

TOTAL  - lei - 16,856,816.00 8,840,093.74

2009), din care şapte proiecte au fost respinse, cinci sunt în 
curs de analiză a conformităţii administrative şi eligibilităţii, 
trei se afl ă în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, 
două în etapa de contractare şi un contract a fost semnat. 
Proiectele afl ate în procesul de verifi care au o valoare a 
asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 37,5 
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 fi nanciară 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.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi 
are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui 
program. Mai multe detalii despre posibilităţile de fi nanţare 
din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului 
Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, 
fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.
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