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Întâlnire informală  
cu studenţii Universităţii din Piteşti 

 

 

ADR Sud Muntenia a continuat seria de 
evenimente Sesiune de informare destinată 
studenţilor din regiunea Sud Muntenia. Prima 
întâlnire informală a avut loc în municipiul 
Călăraşi, în data de 11 octombrie, la Universi-
tatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Vete-
rinară Bucureşti, Facultatea de Management 
Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvolta-
re Rurală, la care au participat peste 70 de 
studenţi.  

Cel de-al doilea eveniment a avut loc 
în municipiul Târgovişte, în data de 30 octom-
brie, la Universitatea „Valahia”, unde au fost 
prezenţi peste 200 de tineri studenţi. Ultima 
întâlnire din acest an cu studenții din regiu-
nea Sud Muntenia a avut loc la Universitatea 
din Piteşti, în  data de 6 noiembrie, unde re-
prezentanții ADR au avut ocazia să dialogheze 
cu peste 100 de tineri interesați să afle mai 
multe detalii despre accesarea fondurile euro-
pene. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Organizarea acestor evenimente a avut 
rolul de a promova  Regio - Programul Opera-
ţional Regional 2007 - 2013 în rândul tinerilor, 
precum şi de a impulsiona interesul acestora 
pentru oportunităţile oferite de finanţările eu-
ropene.  

 

În acest context, studenţilor le-au fost 
prezentate noţiuni generale despre accesa-
rea fondurilor europene prin Regio, dar şi câ-
teva exemple de proiecte care s-au imple-
mentat cu succes în judeţele Argeş, Dâmbovi-
ţa şi Călăraşi.  

Totodată, s-au purtat discuţii pe tema 
procesului de planificare pentru următoarea 
perioadă de programare (2014 – 2020). Astfel, 
au fost abordate subiecte privind noul context 
al programării strategice pentru regiunea Sud 
Muntenia, precum şi noile orientări la nivel 
european, ce vor ghida programarea instru-
mentelor structurale pentru perioada 2014 - 
2020.                                                          
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Cele trei evenimente, la care au parti-
cipat aproape 400 de studenţi, au fost organi-
zate cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă 
tehnică”, finanţată din REGIO, acestea având 
scopul de a disemina rezultatele implemen-
tării Programului Operaţional Regional în Sud 
Muntenia. 

 
 
 

 

Programul Operaţional Regional  
în judeţul Argeş: Oportunităţi,  

obstacole şi iniţiative de succes 
 

   

 În data de 6 noiembrie, reprezentanţii 
Agenției au participat, la Piteşti, la dezbate-
rea cu tema „Programul Operaţional Regional 
în judeţul Argeş: Oportunităţi, obstacole şi i-
niţiative de succes”.  
 

 
 

 
 

Evenimentul a fost organizat de Institu-
ţia Prefectului Judeţul Argeş şi Consiliul Jude-
ţean Argeş, în parteneriat cu Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia.  

 

 
 
 

 
 

Problema absorbţiei fondurilor europe-
ne alocate prin Regio a fost în atenţia autori-
tăţilor locale argeşene, cu accent pe proble-
mele întâlnite în derularea proiectelor cu fi-
nanţare Regio.  

Prin Programul Operaţional Regional, în 
judeţul Argeş s-a finanţat un număr de 42 de 
proiecte, în valoare totală de 554.067.943,99 
lei. Astfel, pe Axa prioritară 1 „Sprijinirea dez-
voltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere” au fost finanţate 15 proiecte, în va-
loare de 189.202.501,02 lei (Piteşti - 6, Cur-
tea de Argeş - 3, Costeşti - 2, Mioveni - 4). Pe 
Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport regionale şi locale” au fost finan-
ţate 4 proiecte, în valoare de 146.683.188,18 
lei (Primăria Topoloveni şi Consiliul Judeţean 
Argeş - 3 drumuri). Pe Axa prioritară 3 „Îmbu-
nătăţirea infrastructurii sociale” au fost finan-
ţate 19 proiecte, în valoare de 68.731.721,47 
lei (primăriile din Mioveni, Lereşti - 3, Râca, 
Albeştii de Argeş, Câmpulung - 3, Dârmăneşti, 
Cocu, Corbeni, Budeasa, Muşăteşti, Bârla - 2, 
Şcoala Specială Valea Mare - Ştefăneşti şi Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Argeş - 2).  
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Pe Axa prioritară 5 „Dezvoltarea şi pro-
movarea turismului” au fost finanţate 4 pro-
iecte, în valoare de 149.450.533,32 lei (primă-
riile Topoloveni - 2, Câmpulung, Arefu - 1).   

 
 

 

 

În vizită la proiectele finanţate  
prin Regio din judeţul Argeş 

 
  

   În data de 7 noiembrie, ADR Sud Mun-
tenia a organizat ultima vizită din acest an la 
proiectele finanţate cu fonduri nerambursa-
bile în cadrul Regio – Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013. Acţiunea destinată jur-
naliştilor a vizat promovarea rezultatelor im-
plementării programului Regio la nivelul jude-
ţului Argeş. Vizita în teren s-a realizat la locul 
de implementare a trei proiecte derulate în 
municipiile Piteşti şi Câmpulung, ce au primit 
asistenţă financiară nerambursabilă pentru 
dezvoltarea urbană, reabilitarea şi moderniza-
rea infrastructurii educaţionale, precum şi dez-
voltarea mediului de afaceri. 

 

 
 

 
 
Jurnaliştii au putut observa la faţa lo-

cului rezultatele concrete ale implementării 
celor trei proiecte vizitate împreună cu repre-
zentanţii ADR Sud Muntenia şi ai beneficiarilor 
Regio.  

Astfel, au fost vizitate în teren urmă-
toarele proiecte: 

  
1. „Înfiinţare Centrul medical Ortogyn 

Oana” – beneficiar: SC ORTOGYN OANA SRL 
(finanţat în cadrul DMI 4.3); 

 

 
 

 
 

2. „Creare parc Lunca Argeşului” – 
beneficiar: UAT Piteşti (finanţat în cadrul DMI 
1.1); 
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3. „Consolidare, reabilitare Colegiul pe-
dagogic Carol I” – beneficiar: UAT Câmpu-
lung (finanţat în cadrul DMI 3.4). 
 

 
 

 
 

Liviu Muşat: „Colegiul Naţional Pedagogic Ca-
rol I din Câmpulung Muscel este un manual de 
istorie a românilor deschis tuturor celor care 
doresc să o afle, aşa cum a fost scrisă de înain-
taşii noştri. Ar fi însă imposibil acest demers 
fără preocuparea şi daruirea edililor câmpulun-
geni, în frunte cu primarul Călin Andrei. 
           Felicitări tuturor celor implicaţi! Sunt 
mândru că Regio contribuie la conservarea aces-
tei nestemate din patrimoniul naţional!” 

 

  
 

 
 

Acţiunea de la Argeş, ultima de acest 
gen din 2012, s-a desfăşurat în cadrul rundei 
de evenimente destinată reprezentanţilor mass-
-media din Sud Muntenia, ce a avut ca obiec-
tiv promovarea impactului implementării pro-
gramului Regio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADR Sud Muntenia, la Conferinţa  
de prezentare a Raportului Anual  

de Implementare a POR 
 

  

   Reprezentanţii ADR Sud Muntenia au 
participat în data de 6 noiembrie la Confe-
rinţa de prezentare a Raportului Anual de Im-
plementare a POR pentru anul 2011. Eveni-
mentul a fost organizat de Autoritatea de Ma-
nagement a Programului Operaţional Regional 
(AM POR), din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, la Hotel Rin Central 
din Bucureşti. Întâlnirea a întrunit peste 120  
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de participanţi, reprezentanţi ai Autorităţilor 
de Management, ai Organismelor Intermediare 
pentru POR, experţi din cadrul MDRT, auto-
rităţi publice locale, reprezentanţi ai Autori-
tăţii pentru Coordonarea Instrumentelor Struc-
turale, membri ai reţelei de comunicatori ai 
programului, beneficiari Regio şi mass–me-
dia. Cu această ocazie, beneficiarii programu-
lui Regio care au participat la conferinţă au 
împărtăşit din experienţa lor în elaborarea şi 
implementarea proiectelor. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Având în vedere importanţa investiţii-
lor finanţate din fonduri europene şi necesita-
tea creşterii gradului de absorbţie în actualul 
exerciţiu bugetar european, evenimentul a con-
stituit o oportunitate pentru promovarea bu-
nelor practici şi pentru impulsionarea bene-
ficiarilor în implementarea corectă şi eficien-
tă a proiectelor.  
 
 

 

Regio sprijină dezvoltarea  
zonei turistice a oraşului Sinaia! 

 
 

   Miercuri, 7 noiembrie, directorul A-
genţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, Liviu Muşat, ministrul dezvoltării 
regionale şi turismului, Eduard Hellvig, şi 
primarul oraşului Sinaia, Vlad Gheorghe O-
prea, au semnat contractul de finanţare 
pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului 
schiabil Sinaia – Perla Carpaților – reali-
zare instalație de zăpadă artificială în 
Valea Soarelui”.  
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   Beneficiarul finanţării este Unitatea 
administrativ-teritorială Sinaia, care a pri-
mit asistenţă nerambursabilă din Regio, Axa 
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promo-
varea turismului”, Domeniul major de inter-
venţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, moderni-
zarea infrastructurii de turism pentru valori-
ficarea resurselor naturale şi creşterii cali-
tăţii serviciilor turistice. 

Valoarea totală a contractului de fi-
nanţare este de 29.183.968 lei, din care va-
loarea totală eligibilă este de 23.008.170 
de lei (fonduri FEDR: 10.606.766,37 lei; va-
loare nerambursabilă din bugetul național: 
897.318,63 lei; cofinanţare beneficiar: 
11.504.085 de lei).  

 

Proiectul vizează dezvoltarea şi mo-
dernizarea infrastructurii turistice a staţiu-
nii Sinaia, prin înzăpezirea artificială a pâr-
tiilor din Valea Soarelui. Cu ajutorul fondu-
rilor nerambursabile Regio se va achiziţiona 
un sistem alcătuit din: priză de apă, un re-
zervor de stocare, staţii de pompare, pos-
turi de transformare, un sistem de distribu-

ţie a apei, electranţi şi 25 de tunuri de ză-
padă, din care 13 mobile şi 12 fixe. Instala-
ţia va permite acoperirea cu zăpadă artifi-
cială a întregului domeniu schiabil din Va-
lea Soarelui.  

Într-o staţiune montană precum Si-
naia, un domeniu schiabil bine dezvoltat 
este una din condiţiile esenţiale în vederea 
atragerii de turişti. Lansarea de noi pro-
duse turistice, deschiderea de noi pârtii, o-
mologarea şi dotarea lor cu instalaţii de ză-
padă artificială vor conduce la creşterea gra-
dului de atractivitate a staţiunii Sinaia.  

 

Implementarea acestui proiect este im-
portantă pentru pregătirea infrastructurii 
necesare susţinerii probelor de schi alpin şi 
snowboard din cadrul Festivalului Olimpic 
pentru Tineretul European, ce se va desfă-
şura în 2013 pe Valea Prahovei şi în Braşov. 
Totodată, această infrastructură va deservi 
şi altor competiţii naţionale şi internaţio-
nale ce se vor organiza pe domeniul schia-
bil din Valea Soarelui.  

 
 
 

 

Inaugurarea Drumului Sudului,  
modernizat prin Regio 

 
 

În data de 10 noiembrie, directorul 
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la 
inaugurarea unuia dintre cele mai importante 
proiecte de infrastructură ale judeţului Dâm-
boviţa, generic numit Drumul Sudului, pe tra-
seul Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Săl-
cuţa – Odobeşti – Potlogi - Corbii Mari.  
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La evenimentul de inaugurare au par-
ticipat primul-ministru Victor Ponta, ministrul 
mediului şi pădurilor, Rovana Plumb, repre-
zentanţi ai Guvernului, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, au-
torităţi publice, precum şi reprezentanţi ai 
mass-mediei.  

Proiectul „Ranforsarea şi moderniza-
rea DJ 701, DJ 401A şi DJ 711A, pe traseul 
Dobra – Cornăţelu – Brăniştea – Titu – Sălcu-
ţa – Odobeşti – Potlogi - Corbii Mari” a fost 
finanţat în cadrul Regio - Programul Opera-
ţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2, 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilita-
rea şi modernizarea reţelei de drumuri jude-
ţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/ rea-
bilitarea şoselelor de centură”.  

Acesta a fost cel de-al patrulea con-
tract de finanţare semnat la nivelul regiunii 
Sud Muntenia, în martie 2009, având o valoare 
totală de 69.285.098,67 lei, din care 55.069.876 
de lei reprezintă valoarea nerambursabilă, 
2.245.669,52 lei cofinanţarea beneficiarului, 
iar 1.372.560,38 lei cheltuielile neeligibile. 

Prin acest proiect s-a urmărit îmbună-
tăţirea infrastructurii de transport atât către 
zonele industriale, cât şi spre obiectivele tu-
ristice ale judeţului Dâmboviţa. Durata de de-
rulare a contractului a fost de 47 de luni, pe-
rioadă de timp în care s-au reabilitat 40,74 
km de drumuri judeţene prin: ranforsarea struc-
turilor rutiere, amenajarea drumurilor latera-
le, parcărilor şi intersecţiilor, lucrări la pode-
ţe şi opt poduri etc..  
 

 
 
 

 
 
 

Al treilea Working Group și Study visit din 
cadrul proiectului Working4Talent 

 

 

În perioada 8 - 9 noiembrie, reprezen-
tații Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia au participat la cel de-al treilea 
Working Group și Study visit din cadrul pro-
iectului Working4Talent, eveniment găzduit 
de Pannon Business Network Association, în o-
rașul Győr din Ungaria. 
 

 
 

Proiectul Working4Talent, implemen-
tat de către Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Sud Muntenia, este finanţat de Progra-
mul de Cooperare Interregională INTERREG IV 
C, în cadrul celui de-al patrulea apel de pro-
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iecte, Axa prioritară 1 „Inovare şi economia 
cunoaşterii”, Domeniul de intervenţie 1.4 „O-
cuparea forţei de muncă, capitalul uman şi e-
ducaţie”. Scopul Programului de Cooperare In-
terregională INTERREG IVC este de a creşte e-
ficacitatea politicilor de dezvoltare regională 
şi contribuţia acestora la modernizarea eco-
nomică şi întărirea competitivităţii în Europa, 
în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, 
mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de 
cooperare interregională.  

 

 
 

Obiectivul principal al proiectului îl 
reprezintă elaborarea unui mecanism care să 
faciliteze schimbul de informaţii şi de expe-
rienţă între regiunile şi oraşele partenere în 
proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea 
persoanelor talentate, în special în domenii 
precum cercetarea şi inovarea. 

Scopul proiectului constă în îmbună-
tăţirea politicilor locale şi regionale, precum 
şi a programelor de acţiune, pentru a genera 
noi locuri de muncă pentru persoanele cu 
înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cu-
noştinţele autorităţilor de la nivel local şi re-
gional, cu privire la o piață a muncii conec-
tată la fluxurile de inovare. 

Consorţiul proiectului este alcătuit 
din 11 parteneri – autorităţi locale şi regio-
nale din nouă state membre ale Uniunii Eu-
ropene (Spania, Cehia, România, Irlanda, Ma-
rea Britanie, Lituania, Italia, Letonia şi Un-
garia) şi Norvegia. 
 Valoarea totală a proiectului este 
1.650.269,30 euro, din care bugetul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este 99.313,81 euro. Din bugetul alocat A-
genţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, suma de 84.416,73 euro re-
prezintă cofinanţarea FEDR, în proporţie de 
85%, iar cofinanţarea naţională în cuantum 

de 14.897,08 euro (15%) va fi suportată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în proporţie de 13% (12.910,81 euro) şi de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, în proporţie de 2% (1.986,27 
euro). Durata proiectului este de 36 de luni, 
iar implementarea acestuia a început în ia-
nuarie 2012. 
  În prima zi a evenimentului, discuțiile 
s-au concentrat pe prezentarea stadiului e-
laborării Analizelor Locale ale Sistemelor Re-
gionale de Inovare din fiecare regiune parte-
neră în proiect, precum și pe planificarea 
activităților proiectului pentru următoarele 
șase luni de implementare. Astfel, proiectul 
Working4Talent va investiga politicile ce pot 
fi introduse pentru a reține sau atrage ca-
pital uman cu înaltă calificare din alte re-
giuni, fie ele state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau din ţări terţe, ținând cont de 
faptul că migraţia este acum un fenomen co-
mun pe tot cuprinsul Europei, cu o influență 
directă asupra competitivității regiunilor.  
   
  În cursul zilei următoare a fost or-
ganizat un study visit la Institutul Audi Hun-
garian Motor Ltd, precum și la Centrul Mo-
bilis din Győr, unde au fost prezentate e-
xemple de bune practici pentru reținerea și 
atragerea personalului uman înalt calificat în 
domeniul industriei constructoare de mașini. 
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Catalogul surselor de finanţare 
 
 

 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor 
săi, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare, edi-
tează periodic un Catalog al surselor de fi-
nanţare nerambursabilă.  

 

 

Scopul editării acestei publicaţii este 
de a veni în sprijinul potenţialilor benefici-
ari de fonduri nerambursabile din regiunea 
Sud Muntenia care doresc să realizeze di-
ferite investiţii.  
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Astfel, în acest document sunt prezen-
tate oportunităţile de finanţare ale celor şap-
te programe operaţionale ce se derulează în 
prezent în România, Programul Naţional pen-
tru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi progra-
mele de cooperare transfrontalieră ce se im-
plementează în zonele de graniţă ale ţării.  

Fondurile nerambursabile alocate Ro-
mâniei prin instrumentele specifice perioadei 
de post-aderare la Uniunea Europeană repre-
zintă o imensă oportunitate pentru solicitan-
ţii de finanţări din majoritatea domeniilor. Ast-
fel, aceste fonduri vor finanţa proiecte de in-
frastructură de mediu, transport, resurse u-
mane, turism, egalitate de şanse, IT etc. 

      
Fondurile europene disponibile pentru Ro-

mânia în perioada actuală de programare 
(2007 – 2013) sunt: 
 

 Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) - fond structural ce spriji-
nă regiunile mai puţin dezvoltate, prin finan-
ţarea de investiţii în sectorul productiv, infra-
structură, educaţie, sănătate, dezvoltare lo-
cală 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 
financiar ce sprijină investiţii în domeniul 
infrastructurii de transport şi de mediu; 

 

 Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală (FEADR) - finanţează investi-
ţii pentru creşterea competitivităţii în agri-
cultură şi silvicultură, protecţia mediului, a-

meliorarea calităţii vieţii şi diversificarea ac-
tivităţilor economice în spaţiul rural; 

 

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

 
    Totalul fondurilor europene alocate Ro-

mâniei pentru perioada 2007-2013 este de 
peste 30 miliarde de euro, din care 19,667 mi-
liarde reprezintă fondurile structurale şi de 
coeziune, restul reprezentând alocări financia-
re pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a e-
conomiei rurale. 

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

 
 
 

 
 

Procedura comună de achiziţii  
aplicabilă beneficiarilor privaţi  
din cadrul tuturor programelor 

operaţionale, instituită de MAEur 
 

 

Ministerul Afacerilor Europene a publi-
cat în data de 8 noiem-
brie, pe site-ul www.fon-
duri-ue.ro, Ordinul pri-
vind aprobarea proce-
durii de atribuire apli-
cabile beneficiarilor 
privaţi de proiecte finanţate din instrumente 
structurale, obiectivul Convergenţă. 

 
Procedura prevăzută în cadrul ordinului 

descrie condiţiile şi etapele pe care trebuie să 
le parcurgă beneficiarii privaţi care atribuie 
contracte de produse, servicii sau lucrări, fi-
nanţate din instrumente structurale şi va fi 
implementată şi aplicată în cadrul tuturor pro-
gramelor operaţionale. 

 

OOrrddiinnuull  ssee  aapplliiccăă  ttuuttuurroorr  pprroocceedduurriilloorr  ddee  aattrrii--

bbuuiirree  ccee  ss--aauu  llaannssaatt  dduuppăă  2299  ooccttoommbbrriiee  22001122,,  

ddaattaa  iinnttrrăărriiii  îînn  vviiggooaarree  aa  oorrddiinnuulluuii..  
 

Sursă: www.fonduri-structurale.ro 

 

http://www.adrmuntenia.ro/
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III nnn fff ooo    AAA MMM    PPP OOO RRR    

 

Se amână depunerea cererilor  
de finanţare pentru investiţiile  

în eficienţa energetică  
a blocurilor de locuinţe 

 
 

     Notă privind amânarea datei de de-
punere cereri de finanţare pentru Domeniul 
major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţi-
ilor în eficienţa energetică a blocurilor de lo-
cuinţe”, din cadrul Axei prioritare 1 „Sprijini-
rea dezvoltării durabile a oraşelor – poli ur-
bani de creştere” a Programului Operaţional 
Regional 2007-2013. 

 

 
 
Autoritatea de Management pentru Pro-

gramul Operaţional Regional din cadrul Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Turismului a-
nunţă potenţialii solicitanţi de finanţare pe Do- 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
meniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocu-
rilor de locuinţe”, din cadrul Axei prioritare 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere” a Programului Opera-
ţional Regional 2007-2013, că data de la care 
se pot depune cereri de finanţare la agenţiile 
pentru dezvoltare regională este 3 decembrie 
2012. 
 

Amânarea datei de depunere a cereri-
lor de finanţare pentru Domeniul major de in-
tervenţie 1.2 a fost determinată de faptul că 
o parte din documentele conexe, necesare so-
licitanţilor în vederea depunerii cererilor de 
finanţare nu au fost publicate până în data de 
14 noiembrie 2012 în Monitorul Oficial. 
 

 
 
 
 

Instrucţiunea AM POR nr. 94 
 
 

Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Operațional Regional 2007-2013 a emis 
Instrucţiunea nr. 94, privind efectuarea reve-
rificărilor procedurilor de achiziţii publice a-
ferente cheltuielilor decontate în cadrul pro-
iectelor POR. 

 
Pentru mai multe detalii documentul 

este publicat integral pe site-ul nostru, la sec-
ţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adr-
muntenia.ro/s22/clarificari-utile. 
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www.adrmuntenia.ro                                                      12                                               http://regio.adrmuntenia.ro 

 

   

III NNN FFF OOO    JJJ UUU DDD EEE ŢŢŢ EEE    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ARGEŞŞ  
 
 

 În 2013 încep lucrările  
la autostrada Piteşti - Craiova 

  

 

În 2013 vor demara două mari proiecte 
de autostrăzi, Comarnic - Braşov şi Craiova – Pi-
teşti. Şeful Executivului a catalogat autostrada 
ce va lega Piteştiul de Craiova drept „priori-
tate zero”. „În 2013 vrem să pornească Craiova 
- Piteşti şi Comarnic - Braşov. Cred că aceste 
două mari contracte de autostrăzi se semnează 
şi pornesc în 2013”, a spus premierul Victor 
Ponta. Autostrada ce va lega Craiova de Piteşti 
reprezintă o investiţie de 500 de milioane de 
euro, iar lucrările ar putea fi realizate în 24 de 
luni. Noua autostradă va deservi cele două uzine 
auto din România, Dacia Piteşti şi Ford Craiova. 

 

 
 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale a anunţat, la începutul lunii oc-
tombrie, organizarea unei licitaţii aferente în-
tocmirii studiului de prefezabilitate pentru Au-
tostrada Sudului, unul dintre cele patru scenarii 
propuse de CNADNR fiind Lugoj – Drobeta Turnu 
Severin – Craiova – Slatina – Piteşti – Bucureşti. 
 
Sursă: www.proarges.ro 
 
 
 

CĂLĂRAȘI 
 

 

Noi ambulanţe SMURD  
pentru Inspectoratul pentru Situaţii  
de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi 

 

 

Două ambulanţe SMURD au venit la Călă-
raşi săptămâna aceasta. În cadrul proiectului „A-
chiziţie echipamente specifice pentru îmbună-
tăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de in-

tervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acor-
darea asistenţei medicale de urgenţă şi a pri-
mului ajutor calificat, în regiunea Sud Munte-
nia”, finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3, DMI 3.3, 
au fost livrate două ambulanţe tip B2 – SMURD 
către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Barbu Ştirbei” Călăraşi.  

 

 
 
În perioada imediat următoare va avea 

loc instruirea a 24 de cadre care vor lucra cu 
ambulanţele tip B2. În cadrul proiectului, Călă-
raşiul a mai primit trei autospeciale pentru lu-
crul cu apă şi spumă de capacitate mare, două 
autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de 
capacitate medie şi o autospecială pentru des-
carcerări grele. 

 
Sursă: www.radiovocescampi.ro 

 

 
 

DÂMBOVIȚA 
 
 

Încep lucrările de modernizare  
la Şcoala Coresi 

 

 

„Consolidare, reabilitare, extindere și mo-
dernizare Şcoala cls. I-VIII Coresi municipiul Târ-
goviște” este cel mai nou proiect, pentru care s-a 
semnat ordinul de începere a lucrărilor. Proiec-
tul, în valoare de aproximativ două milioane de 
euro, se va derula pe o perioadă de 12 luni și va 
avea ca finalitate transformarea din temelii a 
Școlii Coresi, una dintre cele mai cunoscute in-
stituții de profil din întreg județul. Investiția se 
va realiza în proporție de 98% din fonduri euro-
pene, finanțare nerambursabilă, efortul financi-
ar de la bugetul Consiliului local fiind de doar 2%. 
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  Proiectul cuprinde șase obiective princi-
pale: reabilitarea și modernizarea clădirii clădi-
rii existente, pe o suprafață utilă de aproape 
2.500 mp; extinderea clădirii existente cu o su-
prafață utilă de aproximativ 800 mp; reabilita-
rea și modernizarea sălii de sport existentă, su-
prafață utilă modernizată fiind de 700 mp; ex-
tindere sală de sport cu o suprafață utilă de a-
proximativ 170 mp; reabilitarea și modernizarea 
terenului de sport¸careva avea suprafață sinte-
tică, tribune și instalație de nocturnă; dotarea 
școlii, terenului de sport și sălii de sport cu e-  
chipamente didactice, mobilier și echipamente 
necesare procesului de învățământ. 

 
Sursă: www.damboviteanul.com 

 
 
 

GIURGIU 
 
 

Conductă de gaze  
pe sub Dunăre, la Giurgiu 

 

 
 

La finele anului trecut, Ministerul Eco-
nomiei anunţa că Transgaz a finalizat proiectul 
tehnic pentru partea română, respectiv Staţia 
de Măsurare Gaze (SMG) Giurgiu şi segmentul te-
restru situat între SMG Giurgiu şi punctul de 
subtraversare a Dunării de pe ţărmul românesc. 

  

 

 
 
Valoarea totală estimată a proiectului (cu 

valori eligibile pentru cofinanţare UE) este de 
23,82 milioane de euro, din care Transgaz - 10,09 
milioane de euro şi Bulgartransgaz E.A.D. - 
13,72 milioane de euro. Implementarea proiec-
tului presupune construirea a două staţii de mă- 
surare gaze, SMG Giurgiu şi SMG Ruse, execuţia 
unei conducte cu o lungime de 7,2 km între SMG 

Giurgiu şi punctul de subtraversare situat pe 
malul românesc al Dunării, execuţia unei conduc-
te de 15,4 km între SMG Ruse şi punctul de sub-
traversare situat pe malul bulgăresc al Dunării.  

 
Proiectul de interconectare Bulgaria – Ro-

mânia, pe direcţia Giurgiu – Ruse, urmăreşte creş-
terea siguranţei în aprovizionarea cu gaze natu-
rale a României şi Bulgariei prin diversificarea 
surselor de gaze naturale destinate României şi 
Bulgariei, asigurarea continuităţii şi siguranţei li-
vrărilor de gaze naturale către consumatorii re-
zidenţiali şi industriali în cazul apariţiei unor si-
tuaţii de criză în alimentarea celor două ţări cu 
gaze ruseşti. 
 

Sursă: www. giurgiu-news.ro 

 

 
IALOMIŢA 

 
 

Conacul lui Evanghelie  
Zappa va fi reconstruit 

 

 
 

Monumentul istoric „Conacul lui Evan-
ghelie Zappa” din comuna Ion Roată a intrat, de 
luna trecută, într-un proces de restaurare com-
plet şi complex.  

 

 
Ridicat în 

anul 1857 de că-
tre cel care este 
supranumit iniţi-
atorul Jocurilor O-
limpice moderne, 
monumentul de-
clarat patrimoniu 
naţional s-a degradat în proporţie de 90% după 
revoluţia din 1989, iar de atunci autorităţile au 
amânat de fiecare dată restaurarea conacului. 
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Costurile pentru restaurarea conacului 
lui Evanghelie Zappa sunt suportate în totalitate 
de către Ambasada Greciei în România, iar ter-
menul de finalizare a lucrărilor este preconizat 
pentru primăvara anului viitor. 
 
Sursă: www.guraialomitei.com 

 

 
 

PRAHOVA 
 
 

Discuţii pe tema reabilitării  
termice a blocurilor prin Regio 

 

 
 

Luni, 12 noiembrie, la Teatrul „Toma Ca-
ragiu” din municipiul Ploieşti, a avut loc o în-
tâlnire între reperezentanţii municipalităţii, re-
prezentanţii UAP şi administratorii de bloc. 

 

 

 
 
Tema discuţiilor a constituit-o noul ghid 

al solicitantului privind reabilitarea termică a 
blocurilor. În data de 1 noiembrie a fost publi-
cată varianta finală a Ghidului solicitantului pen-
tru apelul de proiecte din cadrul Subdomeniului 
1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţă energe-
tică a blocurilor de locuinţe”. 

Depunerea cererilor de finanţare se poa-
te face începând cu data de 15 noiembrie 2012. 
Implementarea măsurilor privind eficienţa ener-
getică va trebui să aibă ca rezultat o reducere 
de cel puţin 40% a consumului de energie pen-
tru încălzire şi atingerea unui consum minim de 
energie pentru încălzire în funcţie de zonele cli-
matice la nivel naţional. 

Beneficiarii eligibili ai schemei de finan-
ţare sunt unităţile administrativ-teritoriale (au-
torităţi ale administraţiei publice locale) – mu-

nicipii reşedinţe de judeţ, în calitate de repre-
zentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi 
cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti. 
 

Sursă: www. prahovabusiness.ro 

 

 

TELEORMAN 
 
 

La Alexandria încep lucrările  
de modernizare a Spitalului  

judeţean de urgenţă 
 

 

La începutul lunii noiembrie a avut loc 
ceremonia de semnare a ordinului de începere a 
lucrărilor de modernizare a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alexandria, investiţia ridicându-se la 
circa 20 de milioane de euro.  

 

 
 

Este cea mai mare investiţie în sănătate 
din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, ce se 
derulează în cadrul Programului Operaţional Re-
gional 2007 - 2013. Valoarea totală este de 
83.496.061,34 lei, din care 67.926.908,34 lei 
constituie valoarea eligibilă asigurată prin finan-
ţarea nerambursabilă, diferenţa reprezentând 
contribuţia beneficiarului, respectiv a Consiliu-
lui Judeţean Teleorman. 

În urma lucrărilor de modernizare, Spi-
talul Judeţean de Urgenţă Alexandria va deveni 
cea mai performantă unitate spitalicească din 
sudul României, care va putea oferi condiţii 
foarte bune de investigaţii şi tratament pentru 
pacienţii din Teleorman şi judeţele limitrofe. 
Intervenţiile asupra infrastructurii şi dotarea cu 
echipamente medicale performante vor asigura 
alinierea serviciilor medicale la standardele Uni-
unii Europene, acesta fiind, de fapt, principalul 
obiectiv al proiectului.  

 
Sursă: www.ziarulmara.ro 
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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  

Marius CHIRCĂ 
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: 15 noiembrie 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. 
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