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 Evenimente Evenimente

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
participat în data de 16 septembrie la reuniunea consultativă 
pentru lansarea proiectului de dezvoltare în oraşul Mioveni, 
judeţul Argeş, a unei structuri de susţinere a mediului de 
afaceri din regiunea Sud Muntenia în domeniul agriculturii 
şi biotehnologiilor. Evenimentul a fost organizat de Consiliul 
Judeţean Argeş, în colaborare cu Primăria Mioveni şi Centrul 
de Informare Tehnologică CIT – ENI România. La această 
întrunire au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, 
personalităţi din lumea afacerilor şi din domeniul cercetării – 
inovării – dezvoltării, experţi din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifi că şi reprezentanţi ai organismelor 
intermediare de plăţi pentru fondurile structurale din 
domeniu. Scopul organizării acestei reuniuni a fost de a 
identifi ca sursele de fi nanţare pentru construirea unui centru 
de afaceri în Mioveni, pentru a oferi servicii de informare 
fi rmelor şi micilor fermieri interesaţi. Centrul se doreşte a fi  
un incubator de afaceri, prin care vor fi  ajutate fi rmele mici 
sau nou înfi inţate să îşi dezvolte afacerile. De asemenea, se 
doreşte ca centrul să aibă şi o parte de cercetare – inovare 
şi chiar o parte comercială. În acest sens, preşedintele 
Consiliului Naţional al Inovării, Dragos Şeuleanu, a declarat 
pentru BitPRESS că „dacă vom avea succes în ceea ce ne-am 

propus, centrul de la Mioveni ar fi  primul din ţară pornit de o 
administraţie locală. Centrul pe care vrem să îl înfi inţăm va 
fi  un incubator de afaceri, adică vom ajuta fi rmele mici sau 
nou înfi inţate să îşi dezvolte afacerile. Vor exista spaţii de 
depozitare, de expoziţie – unde vom putea da un exemplu 
celor interesaţi.”.

Reuniunea consultativă pentru lansarea proiectului de dezvoltare a 
unei structuri de susţinere a mediului de afaceri din regiunea Sud 
Muntenia - 16 septembrie, Mioveni

Sursă: http://www.bitpress.ro/articole/economic/4142/mioveniul-ar-putea-avea-un-centru-de-
afaceri-care-sa-vina-in-sprijinul-fi rmelor-mici.html

În data de 23 septembrie, Agentia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a participat la seminarul economic 
„Alsace – Prahova”, eveniment organizat de către Camera 
de Comerţ şi Industrie Prahova, în colaborare cu Agenţia 
de Dezvoltare Economică Alsace International.
La această întrunire au dat curs invitaţiei Marcel 
Alexandru, Consul General al României la Strasbourg, 

Seminarul Economic Seminarul Economic 
„Alsacia-Prahova” „Alsacia-Prahova” 
– 23 septembrie, Ploieşti– 23 septembrie, Ploieşti

reprezentanţi ai administraţiei locale, ai mediului de 
afaceri local, ai Agenţiei de Dezvoltare Economică 
Alsace International şi OTIMMC Ploieşti, ai Fondului de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ai BRD Societe 
Generale şi experţi ai Biroului Judeţean Prahova al ADR 
Sud Muntenia. 
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a identifi ca 
oportunităţile de afaceri între cele două regiuni – Alsacia 
şi Prahova. Totodată, cu această ocazie a fost promovată 
ADR Sud Muntenia, rolul acesteia în contextul dezvoltării 
economico-sociale a regiunii prin implementarea 
Programului Operaţional Regional. Organizatorii s-au 
arătat foarte interesaţi de un eventual parteneriat 
cu Agenţia, dat fi ind faptul că obiectivele celor două 
organisme – ADR Sud Muntenia şi Agenţia de Dezvoltare 
Economică Alsace International - sunt comune, vizând 
dezvoltarea regională. 
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În data de 23 septembrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a fost invitată de către 
Instituţia Prefectului Călăraşi pentru a prezenta 
partenerilor sociali, respectiv reprezentanţi ai 
patronatelor şi ai sindicatelor, oportunităţile de 
fi nanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 – 2013. Cu această ocazie au fost oferite 
informaţii de specialitate potenţialilor benefi ciari 
despre Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.
La fi nalul seminarului a avut loc o sesiune de întrebări 
şi răspunsuri, fi ind lămurite aspecte cu privire la modul 
de accesare efectivă a fondurilor europene, punându-
se accent pe aspecte concrete şi pe problemele 
întâmpinate în alte programe de fi nanţare.

Şedinţa Comisiei de 
Dialog Social 
– 23 septembrie, Călăraşi

În data de 24 septembrie, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională a organizat prima sesiune de informare destinată 
Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia. În 
acest sens, fi ecare Organism Intermediar a prezentat pe 
scurt Programul Operaţional pe care îl implementează, 
situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum 

şi tipurile de probleme întâmpinate de aplicanţi în 
accesarea fondurilor. Cu această ocazie, au fost supuse 
dezbaterii următoarele teme: situaţia proiectelor depuse 
şi fi nanţate prin intermediul Organismelor Intermediare, 
interesul manifestat de potenţialii benefi ciari, domeniile 
de interes pentru solicitanţii de fonduri europene, precum 
şi problemele întâmpinate în procesul de evaluare a 
proiectelor depuse. 
Evenimentul s-a desfăşurat în municipiul Călăraşi - sediul 
Călăraşi Business Center, începând cu ora 11.00, şi a fost 

Prima sesiune de informare destinată Organismelor Intermediare 
din regiunea Sud Muntenia

organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, 
fi nanţată din Regio. Seminarul a fost organizat cu scopul 
de a disemina rezultatele implementării Programului 
Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de 
experienţă între Organismele Intermediare responsabile 
de implementarea Programelor Operaţionale. 

Pentru a sprijini şi impulsiona depunerea de proiecte în 
vederea obţinerii de fi nanţări europene, Agenţia, împreună 
cu celelalte Organisme Intermediare din Sud Muntenia 
au identifi cat în cadrul acestui seminar modalităţi de 
colaborare pentru organizarea a unor acţiuni comune.
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în 
colaborare cu senatorul Iulian Bădescu, a organizat în 
data de 25 septembrie, la Casa de Cultură a oraşului 
Plopeni, seminarul de informare şi instruire privind 
oportunităţile de fi nanţare din Regio - Programul 
Operaţional Regional 2007 - 2013. 
Invitaţi la acest seminar au fost reprezentanţi locali ai 
instituţiilor de cult, în calitate de solicitanţi eligibili 
pentru Domeniul major de intervenţie 5.1, precum 
şi reprezentanţi ai mediului privat, cu precădere 
administratori de IMM-uri din localităţile arondate 

Instituţia Prefectului judeţul Teleorman şi Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, în 
parteneriat cu Biroul Regional Sud din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifi că – Organism 
Intermediar pentru POS CEE, au organizat în data de 24 
septembrie o sesiune InfoDay despre oportunităţile de 
accesare a Fondurilor Structurale. La acest eveniment au 
participat reprezentanţi ai IMM-urilor, ai administraţiei 
locale şi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din 
judeţul Teleorman. 
Scopul organizării sesiunii a fost de a prezenta 
oportunităţile de fi nanţare din Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 
prioritară 2 „Competitivitate prin Cercetare – Dezvoltare 
Tehnologică şi Inovare” şi cele din Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, DMI 
4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. 

Sesiunea InfoDay despre oportunităţile de accesare a Fondurilor 
Structurale - 24 septembrie, Alexandria

Colegiului Uninominal nr. 2, potenţiali aplicanţi pentru 
DMI 4.3.
Experţii Biroului Judeţean Prahova al ADR Sud Muntenia 
au prezentat potenţialilor benefi ciari oportunităţile 
de fi nanţare din Regio pentru infrastructura serviciilor 
sociale (Axa prioritară 3, DMI 3.2), dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor (Axa prioritară 4, 
DMI 4.2), a microîntreprinderilor (Axa prioritară 4, DMI 
4.3), dar şi pentru dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului (Axa prioritară 5 – DMI 5.1 şi DMI 5.2). De 
asemenea, au fost oferite informaţii de specialitate 
despre sistemul de selecţie şi evaluare a cererii de 
fi nanţare.

Seminar de informare şi instruire pentru potenţialii benefi ciari 
- 25 septembrie, oraşul Plopeni
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Senatorul Adrian Ţuţuianu a organizat, în parteneriat cu 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, un 
seminar de informare şi instruire a primarilor localităţilor 
din Colegiul Uninominal nr. 1 Dâmboviţa despre oportuni-
tă ţile de fi nanţare din Regio. Evenimentul a avut loc în data 
de 29 septembrie şi s-a desfăşurat în municipiul Târgovişte, 
în sala de conferinţe a Teatrului „Tony Bulandra”. 
Printre participanţii invitaţi la seminar s-au numărat şi re-
prezentanţi ai Agenţiei pentru plăţi şi intervenţii în agri-
cul tură, ai Agenţiei pentru protecţia mediului, Ofi ciului 
judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, 
ai Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare ru ra lă şi ai 
Ofi ciului de consultanţă agricolă. În cadrul aces tei întruniri, 
autorităţile publice dâmboviţene au fost in for ma te despre 
posibilităţile de fi nanţare cu fon  du ri europene alocate prin 
Programul Operaţional Regio nal, Axa prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” (DMI 3.2 „Reabi li ta-
rea/mo derni za rea/dezvol ta  rea şi echi pa rea infrastructurii 
serviciilor sociale”), Axa priorita ră 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local” (DMI 4.1 „Dezvoltarea 
durabilă a structu rilor de spri ji  nire a afacerilor, de 
importanţă re giona lă şi locală”) şi Axa prioritară 5 
„Dezvoltarea dura bilă şi promovarea tu ris mu lui” (DMI 
5.1 „Restaurarea şi valo ri fi ca rea durabilă a patri mo niului 
cultural, precum şi crea rea/mo der niza rea infrastructurilor 
conexe”). La fi nalul întrunirii a avut loc o sesiune de 
întrebări şi răspunsuri, fi ind lămurite aspecte cu privire la 
modul de accesare a fondurilor europene, cu accent pe 
situaţii concrete şi pe probleme întâmpinate în derularea 
proiectelor implementate prin alte programe de fi nanţare.

În scopul îmbunătăţirii sistemului de gestionare şi 
implementare a Programului Operaţional Regional, Autori-
tatea de Management a POR (AM POR) din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a contractat un proiect 
de asistenţă tehnică ce se desfăşoară în perioada aprilie – 
octom brie 2009. Proiectul „Studiu privind Evaluarea Inter-
me diară a Programului Operaţional Regional în perioada 
01.01.2007 – 30.06.2009” îşi propune să surprindă în mod 
obiectiv progresele realizate în cadrul POR până în prezent şi 
să propună AM POR şi Organismelor Intermediare de la nivelul 
celor opt regiuni, măsuri pentru efi cientizarea implementării 
POR.
În vederea identifi cării principalilor factori interni şi externi 
care au infl uenţat pregătirea şi contractarea proiectelor şi 
care infl uenţează în continuare implementarea proiectelor 
este prevăzută organizarea unor ateliere de lucru la nivel 
regional cu benefi ciarii de proiecte. Scopul acestor ateliere de 
lucru este de a colecta opiniile benefi ciarilor direct implicaţi 
în implementarea programului în vederea îmbunătăţirii ges-
tio nării POR. 
În acest sens, în data de 30 septembrie a fost organizat în 
Călăraşi un Atelier de Lucru pentru benefi ciarii proiectelor din 
regiunea Sud Muntenia. Cu această ocazie au fost discutate 
chestiuni legate de procesul de pregătire a cererii de 
fi nanţare, aspecte socio-economice ce afectează pregătirea 
proiectelor, precum şi implementarea proiectelor din cadrul 
Programului Operaţional Regional.
Cu această ocazie, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au venit 
în sprijinul benefi ciarilor cu informaţii utile legate atât de 
depunerea cererilor de rambursare, cât şi de întocmirea 
corectă a rapoartelor de progres.

Atelier de Lucru în cadrul pro-
iectu lui Evaluarea Intermediară a 
Programului Operaţional Regional 
- 30 septembrie, Călăraşi

În data de 29 septembrie, Ofi ciul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Ploieşti a organizat 
un seminar de informare pentru reprezentanţii mediului de 
afaceri din judeţul Prahova despre oportunităţile de fi nanţare 
din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi din 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” (POS CCE). 
Printre invitaţii care au participat la această întâlnire 
pentru a veni în sprijinul agenţilor economici cu informaţii 
de specialitate privind accesarea fondurilor europene 
nerambursabile s-au numărat experţi ai Biroului Judeţean 
Prahova al ADR Sud Muntenia, reprezentanţi ai Fondului 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), 
ai BRD Groupe Societe Generale Ploieşti, ai companiei 
GermanischerLloyd Industrial Services Romania şi ai Bostina & 
Associates Financial Consulting din Bucureşti.
Lucrările seminarului au debutat cu prezentarea activităţii 
OTIMMC Ploieşti şi a situaţiei proiectelor depuse pe programele 
pe care le administrează acest organism. De asemenea au 
fost prezentate oportunităţile de fi nanţare din POS CCE, Axa 
prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoefi cient”. 
În continuare au susţinut prezentări cu informaţii de speciali-

Conferinţa „OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU IMM”, 
- 29 septembrie, Ploieşti

tate utile pentru agenţii economici veniţi la conferinţă 
experţii FNGCIMM, ai BRD Groupe Societe Generale Ploieşti, 
ai companiilor GermanischerLloyd Industrial Services Romania 
şi ai Bostina & Associates Financial Consulting.
În partea a doua a seminarului, ADR Sud Muntenia, prin 
reprezentantul său, a oferit informaţii invitaţiilor despre 
activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională şi despre 
principalul program de fi nanţare pe care îl implementează 
la nivel de regiune - Programul Operaţional Regional -, cu 
accent pe domeniile majore de intervenţie care se adresează 
mediului de afaceri (DMI 4.1, 4.3 şi 5.2).

Seminarul de informare şi 
instruire pentru Regio 
– 29 septembrie, Târgovişte
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  În perioada 1 – 2 octombrie, preşedintele Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Vasile 
Silvian Ciupercă, împreună cu directorul adjunct 
Organism Intermediar din cadrul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana 
Vişan, vor participa la Forumul de Afaceri dedicat 
României şi atragerii investitorilor germani în 
domeniul dezvoltării infrastructurii. Evenimentul va 
fi organizat la München de către Consulatul German 
al României. În cadrul forumului, reprezentanţii 
români ai instituţiilor centrale şi locale, firmelor, 
camerelor de comerţ şi asociaţiilor patronale vor 
avea prilejul de a discuta direct cu partenerii 
germani în vederea atragerii de investitori şi iniţierii 
de proiecte de investiţii şi cooperare în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de transport (autostrăzi, 
şosele, tuneluri, poduri) şi mediu (staţii de epurare, 
canalizare şi aducţiune apă curentă).

  În data de 21 septembrie, ADR Sud Muntenia va 
organiza o sesiune de lucru destinată Reţelei de 
informare REGIO Sud Muntenia. Evenimentul, la 
care vor fi invitaţi toţi membrii reţelei din judeţele 
aferente regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, va 
avea loc în municipiul Călăraşi. În cadrul acestei 
întâlniri de lucru se va discuta pe marginea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Reţelei de comunicatori Regio, document ce a fost 
aprobat în luna august de către Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, se vor identifica modalităţi de colaborare, 
acţiuni ce pot fi organizate în parteneriat cu scopul 
promovării Programului Operaţional Regional şi va 
fi stabilit un plan de activităţi pentru următoarea 
perioadă. Cu această ocazie se vor prezenta stadiul 
de dezvoltare şi nivelul de performanţă ale reţelei, 
dar şi metode eficiente de colaborare în vederea 
sprijinirii comunităţii regionale prin diseminarea 
de informaţii despre modalităţile de accesare a 
fondurilor europene.

  În perioada 22 - 23 septembrie va avea loc şedinţa 
Comitetului de Monitorizare al Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013 (CM POR). În 
cadrul acestei întruniri se vor purta discuţii despre 
stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional, măsuri întreprinse pentru accelerarea 
implementării POR, despre perspective financiare 
şi aspecte calitative desprinse prin implementarea 
POR, dar şi despre comentariile Comisiei Europene 
asupra Raportului Anual de Implementare a POR 
pe anul 2008. De asemenea, la şedinţa CM POR se 
va prezenta stadiul implementării POR la nivelul 
fiecărui Organism Intermediar din cadrul Agenţiilor 
pentru dezvoltare regională.

  În prima jumătate a lunii octombrie, ADR Sud 
Muntenia va organiza o serie de seminarii de 
informare şi instruire pentru beneficiari, ca urmare 
a încheierii contractelor de finanţare pe Programul 

Evenimente viitoare
Operaţional Regional. La aceste sesiuni de instruire, 
beneficiarii vor primi informaţii utile de specialitate 
despre procesul de implementare a proiectelor, 
despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute 
în cererea de finanţare şi despre priorităţile în 
derularea contractului.

  În luna octombrie, ADR Sud Muntenia va organiza 
o sesiune interactivă cu rolul de promovare a 
POR 2007 – 2013 destinată mass-media regională. 
Acest seminar va fi realizat în vederea informării 
şi conştientizării totodată a publicului ţintă 
despre oportunităţile de finanţare din Programul 
Operaţional Regional. Aceasta va avea scopul 
familiarizării reprezentanţilor media cu Regio, 
furnizării de informaţii cu privire la stadiul 
implementării programului, precum şi prezentării 
unor exemple de succes. 

  Una din cele mai importante acţiuni pe care le 
va demara Agenţia este caravana de informare a 
potenţialilor beneficiari despre oportunităţile de 
finanţare din Regio (Programul Operaţional Regional) 
pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 
Oportunităţile de finanţare sunt prevăzute în 
Axa prioritară 4, DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor”. Astfel, vor fi organizate 
seminarii de instruire în toate judeţele arondate 
regiunii Sud Muntenia, la care reprezentanţii 
mediului de afaceri vor fi informaţi despre cum 
anume îşi vor putea dezvolta microîntreprinderile 
cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile 
ce se acordă prin Programul Operaţional Regional 
(POR). Participanţii la seminarii vor primi informaţii 
de specialitate despre tipul de activităţi eligibile, 
cheltuieli eligibile, criteriile evaluare şi selecţie 
a cererilor de finanţare, circuitul cererilor de 
finanţare şi, nu în ultimul rând, despre priorităţile 
în implementarea proiectelor. De asemenea, pentru 
a sprijini şi impulsiona depunerea de proiecte de 
către mediul privat în vederea obţinerii de finanţări 
europene, Agenţia va invita la aceste întruniri 
instituţiile bancare ce îşi desfăşoară activitatea şi în 
regiunea Sud Muntenia, pentru a prezenta produsele 
de creditare ce ar putea fi furnizate potenţialilor 
beneficiari, în scopul acoperirii sumelor necesare 
susţinerii cofinanţării pentru astfel de proiecte.

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

InfoInfo
 Revista Presei Revista Presei

În data de 30 septembrie s-a semnat cel de-al XIII-
lea contract de fi nanţare din Regio - Axa prioritară 
2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea 
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură” de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Proiectul, 
al cărui benefi ciar este Consiliul Local al Municipiului 
Câmpina (judeţul Prahova), are ca obiectiv general 
decongestionarea trafi cului şi îmbunătăţirea accesului 
înspre şi dinspre municipiul Câmpina. Valoarea totală a 
proiectului este de 25.477.127,02 lei, din care:

-  valoarea totală eligibilă este de 20.723.030,69 
lei (fi nanţare nerambursabilă şi contribuţia 
benefi ciarului);

-  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 
17.925.421,55 lei;

Municipiul Câmpina primeşte fi nanţare Regio pentru un proiect de 
infrastructură rutieră  

-  valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional: 2.383.148,53 lei;

-  co-fi nanţarea eligibilă a benefi ciarului: 414.460,61 
lei.

Cele aproximativ 6 milioane de euro atrase prin 
intermediul Regio vor fi  folosite pentru construirea unui 
pasaj rutier suprateran la intersecţia DN1 în municipiul 
Câmpina. Durata de implementare a proiectului este de 
30 de luni.
„Câmpina este cel de-al doilea oraş din judeţul 
Prahova ce primeşte fonduri Regio pentru reabilitarea 
infrastructurii de transport. Investiţia ce va fi  realizată cu 
ajutorul fondurilor nerambursabile va facilita mobilitatea 
populaţiei şi a bunurilor, asigurând în acelaşi timp 
condiţiile pentru extinderea schimburilor comerciale 
şi, implicit, a investiţiilor productive.”, a declarat Liviu 
Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia.
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Până la data de 24 septembrie, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost de pu se 263 de 
proiecte prin care se solicită fi nanţare neram bursabilă 
prin Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 263 de proiecte depuse, 55 au fost respinse, 2 

au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte 
aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia 
proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio, ce se afl ă în 
diferite etape ale procesului de evaluare, este următoa-
rea:

 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

TOTAL - lei - 587.642.006,59 475.663.715,94

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 24 septembrie 2009

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.

TABEL 1. - CONTRACTE SEMNATE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1
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 AXA PRIORITARĂ 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere (buget 197,96 milioane de euro)

Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul „Centre urbane” (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-urilor declarate 
admisibile, conforme şi eligibile.

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

Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură.
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, trei proiecte sunt în curs 
de contractare, iar pentru 12 s-au semnat contractele 

de fi nanţare. Cele douăsprezece contracte semnate sunt 
prezentate în tabelul 1.

 AXA PRIORITARĂ 3: 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 
mil. euro) 

Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/
modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate – alocare regională 24,21 mil. euro.
Au fost depuse şapte proiecte, din care în prezent două se 
afl ă în etapa de evaluare a conformităţii administrative 
şi eligibilităţii, patru în etapa de evaluare tehnică şi 
fi nanciară şi unul în etapa de analiză a proiectului tehnic, 
asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind de aproximativ 
39,56 mil. euro.

Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu 
major de intervenţie se suspendă începând cu 
data de 28.09.2009, ora 16:00.

Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse patru proiecte, din care unul a fost 
respins, două se afl ă în etapa de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, iar un altul se afl ă în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, 
asistenţa nerambursabilă solicitată fi ind de aproximativ 
1,5 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 
13,88 mil. euro. NICIUN PROIECT DEPUS.

Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă – 
alocare regională 34,46 mil. euro. 
Până în prezent au fost depuse 100 de proiecte, din care: 
2 contracte de fi nanţare sunt semnate, pentru 1 proiect 
urmează a se semna contractul de fi nanţare, 14 proiecte 
sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului 
tehnic/cererii de fi nanţare revizuite, 50 de proiecte sunt 
în etapa de evaluare tehnică şi fi nanciară, 2 proiecte au 
fost respinse în cadrul evaluării tehnice şi fi nanciare, iar 
31 de proiecte se afl ă în curs de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii, asistenţa nerambursabilă 
solicitată pentru toate acestea fi ind de aproximativ 
104,43 milioane de euro. Cele două contracte semnate 
sunt prezentate în tabelul 2.

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

TOTAL - lei - 24.614.391,10 20.242.807,01

Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.

TABEL 2 - CONTRACTE SEMNATE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.4

Sursă: http://www.consultanta-resurseumane.ro/images/hands.png
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 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, din care unul a fost ulterior 
retras de către aplicant, unul se afl ă în etapa de 
evaluare tehnică şi fi nanciară, iar un alt proiect este în 
etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic. 
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 
este de aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 
30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea 
contractului şi s-au semnat 21 de contracte de fi nanţare.

 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. 
Au fost depuse opt proiecte, din care unul a fost respins 
ca neconform administrativ şi redepus ulterior, un 
contract de fi nanţare a fost semnat, patru proiecte se 
afl ă în prezent în curs de evaluare tehnică şi fi nanciară 
şi două proiecte sunt în curs de evaluare a conformităţii 
administrative şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei 
fi nanciare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte 
este de aproximativ 19,73 mil. euro (TABEL 3).

Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorifi carea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice – alocare regională 46,96 mil. euro. 
S-au depus treisprezece proiecte până la termenul limită 
de 19.12.2008, din care şapte proiecte au fost respinse, 
trei se afl ă în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, 
două în etapa de vizită la faţa locului şi unul în etapa de 
contractare. Proiectele afl ate în evaluare au o valoare 

Titlul proiectului Benefi ciar
 Buget (lei)

Total Asistenţa 
nerambursabilă

Restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului 
Medieval al Fostei Mânăstiri Vărbila

Parohia Vărbila, com. 
Iordacheanu, jud. Prahova 8.214.351,04 6.656.946,88

TOTAL - lei - 8.214.351,04 6.656.946,88

TABEL 3 - CONTRACTE SEMNATE PE DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1

a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 
10,78 mil. euro.

Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare 
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică - 150.355.934 de euro. 
Pentru acest domeniu, alocarea 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.

Sursă: http://www.cifnet1.com/_cifnet1/design_images/Financiar/J0182579.JPG
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Întrebări frecvente pentru axele prioritare ale Regio

Greşeli frecvente în întocmirea şi depunerea cererilor de fi nanţare Regio

  Ce obiective de partimoniu fi nanţează 
Programul Operaţional Regional?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
priori ta ră 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turis mu lui”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorifi carea durabilă a patri-
moniu lui cultural, precum şi crearea/ moderni-
zarea infrastructurilor conexe”, Programul Ope-
ra ţional Regional fi nanţează obiective cu po ten-
ţial turistic care sunt incluse în:
• patrimoniul UNESCO (Lista patrimoniului mon-

dial UNESCO din România în conformi tate cu 
Hotărârea nr. 493/2004, pentru apro barea 
Metodologiei privind monitorizarea monumen-
telor istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mon dial, anexa A, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare), atât din mediul urban, cât 
şi rural;

• patrimoniul cultural naţional (Grupa A – monu-
men te istorice de valoare naţională şi univer -
sală, în conformitate cu lista întocmită de 
Mi  nis terul Culturii şi Cultelor - Ordinul nr. 
2314/2004, privind aprobarea Listei monu-
men te  lor istorice, actualizată, cu modifi cările 
şi com  ple tările ulterioare) din mediul urban 
şi rural;

• patrimoniul cultural local din mediul urban 
(Grupa B – monumente istorice reprezen tative 
pentru patrimoniul cultural local din mediu 
urban, în conformitate cu lista întocmi tă de 
Mi nis terul Culturii şi Cultelor – Ordinul nr. 

2314/2004, privind aprobarea 
Listei monumen te lor istorice, 
ac tua li zată, cu modifi cările şi 
com pletările ulterioare). 

Pentru ca cererea de fi nanţare să nu fi e respinsă, solicitanţii trebuie să respecte toate condiţiile din Ghidurile solicitantului. 
Documentaţia incompletă, supraestimarea costurilor eligibile şi calculul incorect al bugetului sunt cel mai des întâlnite 
greşeli în atragerea fondurilor nerambursabile. În plus, greşelile celorlalţi ar putea fi  învăţăminte pentru ei. 
Aşa cum am procedat şi în ediţiile trecute ale newsletter-ului Info Sud Muntenia, vă prezentăm mai jos câteva dintre cele mai 
frecvente erori comise în solicitarea fi nanţării prin Programul Operaţional Regional.
Cu privire la regulile impuse de schemele de ajutor de stat, cele mai frecvente greşeli sunt:

• începerea activităţilor înaintea depunerii cererii de fi nanţare;
•  lipsa în statutul solicitantului a obiectului de activitate prin care se solicită fi nanţarea la momentul depunerii 

proiectului;
•   solicitantul nu este proprietar/administrator pe terenul şi clădirea obiect al investiţiei;
•  contribuţia proprie a solicitantului este mai mică decât minimul solicitat prin Ghidul solicitantului.

  Ce activităţi şi cheltuieli sunt eligibile 
pentru restaurarea unei biserici care a mai 
benefi ciat de fi nanţare din fonduri publice?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa pri-
ori tară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 
5.1 „Restaurarea şi valorifi carea durabilă a pa-
tri moniu lui cultural, precum şi crearea/ mo-
dernizarea infrastructurilor conexe”, activităţile 
din proiect nu trebuie să fi  fost fi nanţate în 
ultimii cinci ani din fonduri publice. 
Cheltuielile eligibile pentru restaurarea unei 
uni tăţi de cult se regăsesc în Ordinul numărul 
144/580/2008. 

  Se poate restaura un conac, proprietate 
a unei persoane fi zice acţionară în cadrul 
unei organizaţii neguvernamentale care în 
acest caz este solicitant?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorifi carea durabilă a patri-
mo niului cultural, precum şi crearea/ moder-
nizarea infrastructurilor conexe”, solicitantul 
(organizaţia neguvernamentală) trebuie să fi e 
proprietar al terenului şi clădirii care se res-
taurează. Obiectivul propus spre fi nanţare 
trebuie să fi e în lista monumentelor istorice 
apro bată de Ministerul Culturii şi Cultelor.

  Cine este solicitant eligibil în cazul unui 
proiect ce vizează restaurarea unei biserici 
monument istoric?

RĂSPUNS:  Conform Ghidului solicitantului pentru Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorifi carea durabilă a patrimo-
niului cultural, precum şi crearea/ modernizarea 
infrastructurilor conexe”, solicitantul eligibil 
poate fi  consiliul local, parohia şi parteneriat 
între con siliul local şi parohie. Liderul de 
parteneriat este consiliul local.

storice, Listei monummen te lor ismen te lor isto
fi cările şi ac tua li zată, cu mod cu modifi c

erioare). com pletările ultee ulterio

Sursă: http://magazinuldeafaceri.ro/wp-content/themes/EldroMag/images/euro-logo.jpg
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