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STATUTUL 

AGENŢIEI  PENTRU  DEZVOLTARE  REGIONALĂ 

SUD - MUNTENIA 

DISPOZIŢII  GENERALE 

Art. 1.  

(1)    Agenţia pentru Dezvoltare Sud Muntenia, denumită in continuare Agenţie, este , potrivit 
Legii nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, organismul neguvernamental, non-
profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării 
regionale, fiind coordonată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, conducându-se după 
principiul autogestiunii economico-financiare.  

(2)  Agenţia are sediul în municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călăraşi, 
dispunând şi de câte un birou judeţean în celelalte judeţe ce compun regiunea, respectiv: Argeş, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.  

(3) Schimbarea sediului agenţiei în cadrul aceleiaşi localităţi în care funcţionează se aprobă 
de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, la propunerea directorului agenţiei, iar schimbarea 
sediului agenţiei în altă localitate, precum şi schimbarea denumirii regiunii şi/sau a denumirii 
agenţiei, se poate face de Consiliul pentru Dezvoltare Regională numai cu aprobarea Consiliului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

(4) Consiliile judeţene asigură spaţii adecvate pentru sediul agenţiei şi ale birourilor judeţene 
ale agenţiei. 

(5) Obiectul de activitate îl constituie serviciile de utilitate publică, şi anume: 

- diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale     
durabile a regiunii pentru creşterea calităţii vieţii; 

- recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate; 
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- preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 

- promovarea cooperărilor în interiorul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, cu alte 
regiuni, precum şi a celor internaţionale, prin realizarea de proiecte de interes comun; 

- promovarea inovării, transferului  tehnologic şi de know-how prin întărirea 

  legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific/tehnologic/de cercetare; 

- creşterea atractivităţii regiunii de dezvoltare în vederea atragerii investiţiilor 

- derularea de activităţi specifice orientate spre creşterea volumului  investiţiilor private în 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia 

- sprijinirea unei dezvoltări economice şi  sociale  durabile şi echilibrată teritorial, a 
Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia , potrivit nevoilor sale  specifice, cu accent pe 
sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din  Sud Muntenia o regiune 
atractivă pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber. 

(6) Agenţia este organism de utilitate publică şi deţine un patrimoniu încredinţat în scopul 
realizării obiectului de activitate stabilit prin statut. 

 

DENUMIREA 

Art. 2. Denumirea este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud  Muntenia.  

 

(4) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului, perioada de interimat până la 
organizarea concursului va fi asigurată de către o persoană din cadrul agenţiei, desemnată de 

CONDUCEREA 

Art. 3. 

(1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională numeşte şi eliberează din funcţie directorul 
Agenţiei.  

(2) Numirea directorului agenţiei se face prin concurs public, conform prevederilor art. 8, 
alin (6) din Legea 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, precum şi cu 
alte prevederi legislative în vigoare. 

(3) Eliberarea din funcţie a directorului agenţiei se face de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, cu votul majorităţii membrilor Consiliului, în conformitate cu prevederile Codului 
Muncii şi ale altor acte normative care reglementează domeniul relaţiilor de muncă. 
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Consiliul pentru Dezvoltare Regională şi care are o experienţă continuă de cel puţin trei ani în 
domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională. 

(1) Duce la îndeplinire hotãrârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională; 

ATRIBUŢII 

Art. 4. Agenţia are următoarele atribuţii: 

(2) Participă la elaborarea în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională şi a Planului 
Naţional de Dezvoltare, îndeplinind atribuţiile ce-i revin în temeiul legii; 

(3) Pune în aplicare programele de dezvoltare regională şi planurile de gestionare a 
fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi răspunde faţă de acesta pentru 
realizarea lor; 

(4) Pregãteşte studii, analize şi recomandãri la cererea Consiliului Regional privind modul 
de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionalã; 

(5) Cele stabilite de articolul 17 din HG 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a 
Planului Naţional de Dezvoltare. 

(6) Elaboreazã şi propune Consiliului pentru Dezvoltare Regională spre aprobare strategia, 
Planul şi programele de dezvoltare regională precum şi planurile de gestionare a 
fondurilor; 

(7) Înainteazã instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale propuneri 
de finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pentru proiectele de 
dezvoltare aprobate; 

(8) Transmite spre aprobare, Consiliului pentru Dezvoltare Regională, proiectele selectate 
în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităţilor, criteriilor şi a 
metodologiei elaborate de instituţia naţională responsabilă pentru dezvoltarea 
regională împreună cu organismele regionale specializate; transmite proiectele, după 
caz, spre aprobare, Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională; 

(9) Asigură realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a 
fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru 
realizarea lor;  

(10) Realizează şi asigură, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional 
a programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; 

(11) Întocmeşte rapoarte semestriale precum şi raportul anual de implementare referitor 
la activităţile derulate conform contractelor cu instituţia naţională cu atribuţii în 
domeniul dezvoltării regionale; 

(12) Evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare precum şi impactul 
programelor/proiectelor de dezvoltare regională şi propune măsuri de îmbunătăţire; 
rapoartele se aprobă în prealabil de către Consilul pentru Dezvoltare Regională şi sunt 
transmise instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale; 

(13) Asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea şi centralizarea 
datelor la nivel regional cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate 
regiunii în scopul implementării programelor de dezvoltare regională;  

(14) Este responsabila pentru implementarea la nivel regional a POR, conform prevederilor 
Acordului Cadru pentru implementarea POR 2007-2013 in România; 

(15) Participă activ în structurile parteneriale stabilite la nivel naţional, în comitetele şi 
sub-comitetele naţionale precum şi în grupurile de lucru organizate de instituţiile 
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naţionale responsabile pentru managementul şi gestionarea programelor finanţate de 
Uniunea Europeană;   

(16) Asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru Dezvoltare Regională, în 
scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională; 

(17) Organizează şi dezvoltă, cu sprijinul şi sub coordonarea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională, parteneriatele regionale şi promovează la nivel regional cunoaşterea 
politicilor şi practicilor Uniunii Europene, precum şi a principiilor care stau la baza 
politicilor de dezvoltare regională; 

(18) Promovează şi identifică în parteneriat proiecte de interes regional şi local precum şi 
proiecte de cooperare intra-regională;  

(19) Încheie şi supune spre avizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională contracte, 
convenţii, acorduri şi protocoale, precum şi alte documente similare încheiate cu 
terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţii similare din cadrul 
Uniunii Europene;  

(20) Promovează activ, cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare Regională, regiunea şi 
atragerea de investiţii străine; dezvoltă colaborări cu organisme şi instituţii similare 
din Uniunea Europeană şi participă în proiecte internaţionale de interes regional şi 
local;  

(21) Asigură printr-o unitate de audit intern specializată, constituită în structurile sale şi 
subordonată exclusiv directorului agenţiei, efectuarea de evaluări permanente sau ad-
hoc, independente şi obiective privind sistemele de management, organizare, 
implementare şi control, în scopul îmbunătăţirii performanţelor şi a diminuării 
riscurilor care pot afecta îndeplinirea activităţilor pe care le desfăşoară; 

(22) Acţioneazã pentru atragerea de resurse financiare la Fondul pentru Dezvoltare 
Regionalã; 

(23) Elaborează şi propune anual spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
bugetul anual de venituri şi cheltuieli de organizare şi funcţionare ale Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regionala; 

(24) Asigurã activitãţile de secretariat ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională; 
(25) Elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, organigrama si statul de 

functii pe care le supune spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională;  
(26) Identificã zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare împreunã cu Consiliile 

Locale şi Judeţene, dupã caz, şi înainteazã documentaţiile necesare, aprobate în 
prealabil de Consiliul Regional, Ministerului Aministraţiei şi Internelor şi Consiliului 
Naţional pentru Dezvoltare Regionalã; 

(27) Îndeplineşte şi atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia privind regimul 
zonelor defavorizate; 

(28) Rãspunde faţã de Consiliul Regional de Dezvoltare Regională, Consiliul Naţional pentru 
Dezvoltare Regionalã şi faţã de organele abilitate prin le ge pentru corecta gestionare 
a fondurilor alocate. 

(29) Indeplineşte funcţia de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, 
in conformitate cu H.G. nr. 457/2008 privind cadrul institutional de  coordonare si 
gestionare a Instrumentelor Structurale si a atributiilor delegate conform Acordului 
Cadru privind implementarea Programului Operational Regional 2007 – 2013 in 
Romania. 

(30) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Protocolul Tripartit încheiat cu Ministerul 
Finanţelor Publice şi fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în ceea ce 
priveşte selectarea şi ulterior activitatea coordonatorului de pol de creştere, precum 
şi pe cele prevăzute în legislaţia privind polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană. 
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Art. 5. Agenţia are şi alte atribuţii funcţionale : 

(1) Urmãreşte prin proiectele propuse, valorificarea cu eficienţã maximã a resurselor 
materiale şi umane din zonele de implementare a acestora, în vederea reducerii costurilor 
investiţiilor şi a creşterii numãrului de locuri de muncã; 

(2) Monitorizeazã proiectele realizate, dupã punerea lor în practicã, în scopul determinãrii 
eficienţei acestora, atât sub aspect funcţional şi social, cât şi din punct de vedere financiar; 

(3) Asigurã publicitatea şi transparenţa programelor şi a fondurilor alocate acestora precum şi 
consultarea cu comunitãţile locale, acolo unde este cazul, în vederea atingerii eficienţei maxime 
şi a evitãrii impactului negativ în relaţia cu populaţia din zonã; 

 

COLABORARE 

Art. 6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale, instituţii, organisme, societăţi comerciale, institute de cercetare, 
universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. 

 

AUTORIZĂRI 

Art. 7. În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia este autorizată, respectând obiectivele sale şi a 
prevederilor legii: 

(1)Să furnizeze servicii de asistenţă tehnică (training, consultanţă în afaceri, studii de piaţă, 
management financiar, managementul resurselor umane etc.) şi de formare profesională pentru 
adulţi, cu aprobarea prealabilă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională, în domeniul specific 
rezultat din Legea nr. 315/2004 şi din prezentul Statut. Aceste activităţi se includ în programele 
de lucru şi în rapoartele periodice către Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Sumele încasate 
de Agenţie ca urmare a prestării serviciilor de asistenţă tehnică şi de formare profesională pentru 
adulţi se constituie ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare Regională, putând fi utilizate şi 
pentru suplimentarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare; 

(2)Să stabilească, cu avizul Consiliului pentru dezvoltare Regionaă, tarifele şi sumele aferente 
plăţii serviciilor, facilităţilor şi bunurilor pe care le furnizează; 

(3)Să desfăşoare acţiuni de promovare a regiunii de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional; 

(4)Să constituie baze de date, să efectueze studii şi analize globale şi sectoriale privind situaţia 
şi evoluţia economico – socială a regiunii de dezvoltare; 
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(5)Să contracteze executarea unor lucrări şi prestarea unor servicii în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor sale; 

(6)Să primească, conform prevederilor legale, de la persoane fizice şi juridice, mijloace 
materiale şi băneşti cu titlu gratuit şi să le utilizeze cu respectarea destinaţiei stabilite de 
transmiţători şi în conformitate cu Statutul Agentiei . 

 

ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 

Structura organizatorică. 

Art. 8.  

(1) Organigrama Agenţiei si Ştatul de Funcţii se aprobă prin hotărâre de către Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională. 

(2) Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organul deliberativ al Agenţiei care, potrivit legii şi 
Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, coordonează întregul proces de dezvoltare 
regională din cadrul regiunii. 

Directorul 

Art. 9. 

(1) Directorul Agenţiei, care este numit şi eliberat din funcţie de Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională potrivit legii, asigură conducerea Agenţiei şi este ordonator principal de credite. 

(2) Directorul răspunde de realizarea atribuţiilor ce-i revin prin prezentul Statut, prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională referitoare 
la activitatea de secretariat al acestui organism, precum şi alte atribuţii încredinţate de Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională. 

(3) În calitatea pe care o are, informează pe preşedintele Consiliului asupra problemelor 
importante de competenţa agenţiei şi prezintă Consiliului pentru Dezvoltare Regională, periodic 
sau la cererea preşedintelui, informări despre activitatea agenţiei pe care o conduce. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi prezentul Statut, directorul Agenţiei emite 
dispoziţii individuale, care devin executorii numai după ce au fost comunicate celor interesaţi. 

PERSONALUL AGENŢIEI 

Art. 10.  

(1) Personalul Agenţiei este angajat prin concurs şi eliberat din funcţie, potrivit legii, de 
director, în conformitate cu realizarea politicii de resurse umane aprobată de Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională ; 
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(2) Personalul din cadrul Agenţiei nu poate fi implicat şi nu poate desfăşura activităţi care 
constituie conflict de interese cu atribuţiile de serviciu şi nu poate fi asociat şi deţine acţiuni sau 
părţi sociale într-o societate comercială care beneficiază, sub orice formă, de sprijin financiar 
sau de alte servicii furnizate de Agenţie; în toate situaţiile, personalul Agenţiei este obligat să 
respecte actele normative în vigoare privind conflictul de interese; 

(3) Personalul Agenţiei, inclusiv personalul din birourile judeţene, indiferent de funcţia pe 
care o ocupă, nu poate exercita activităţi în cadrul Agenţiei şi nu poate fi numit sau reconfirmat 
în funcţie în cadrul acesteia, dacă a suferit condamnări penale definitive.  

Art. 11. 

(1) Stabilirea salariului directorului Agenţiei se va face de către Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, prin hotărâre, la propunerea Preşedintelui Consiliului.  

(2) Nivelul salariului de bază individual al personalului Agenţiei se stabileşte de către 
director, prin negocieri, cu respectarea fondului de salarii aprobat prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli şi în raport cu gradul de pregătire a salariatului.                                                                                             
Salariaţii vor beneficia şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia muncii în vigoare. 

 

PATRIMONIUL  ŞI  FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR  PROPRII 

Patrimoniul 

Art. 12. 

(1) Patrimoniul Agenţiei este constituit din mijloace fixe şi obiecte de inventar transmise în 
administrare de către Consiliile judeţene şi locale care alcătuiesc Regiunea de Dezvoltare Sud  
Muntenia, mijloace băneşti, care se virează potrivit Legii 315 din 2004 de către consiliile 
judeţene în contul Agenţiei, precum şi alocaţii de la alţi donori. 

Finanţarea activităţilor proprii 

d. donaţii, subvenţii, sponsorizări şi alte venituri rezultate din drepturile de autor, 
din administrarea de bunuri mobile şi imobile, prestări servicii etc.; 

Art. 13. 

(1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se 
evidenţiază în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acesteia şi se constituie în principal din: 

a. activităţi menţionate la art. 7, alin (1) din prezentul Statut; 

b. alocaţii de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională; 

c. contribuţia anuală de la bugetele judeţene pentru acoperirea cuantumului stabilit 
de Consiliul pentru Dezvoltare Regională; 
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e. surse financiare atrase de la Uniunea Europeană şi de la alte organizaţii naţionale 
şi internaţionale, guvernamentale ori neguvernamentale; 

f. alte surse, potrivit legii. 

(2) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 

(3) Fondurile pentru dezvoltare regională nu pot avea altă destinaţie decât cea prevăzută de 
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Fondurile neutilizate în execuţia 
bugetară curentă se reportează în anul următor. 

 

Contabilitatea 

Art. 14. 

(1) Agenţia organizează şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, conform 
reglementărilor legale. 

(2) Agenţia are cont într-o bancă comercială, precum şi la Trezoreria Statului, în localitatea 
unde îşi are sediul. 

DISPOZIŢII  FINALE 

Organe de control 

(3) Participă, dacă sunt solicitaţi, la şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională în care 
se analizează şi se aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Agenţiei sau, la cererea 
preşedintelui, la oricare şedinţă în care se dezbat probleme de specialitate. 

Art. 15. 

 Activitatea financiară a agenţiei se verifică anual sau la cererea preşedintelui Consiliului pentru 
Dezvoltare Regionala de către specialişti în domeniu, din care cel puţin unul expert contabil, din 
aparatul propriu al consiliilor judeţene care fac parte din regiune. 

Art. 16.   

Specialiştii prevăzuţi la art. 15 au următoarele drepturi şi atribuţii: 

 

(1) Verifică modul de folosire a resurselor financiare şi a bunurilor din patrimoniul Agenţiei  şi 
prezintă rapoarte în şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională; 

(2) În cazul în care constată abateri grave, cu consecinţe în administrarea bunurilor materiale 
şi financiare, informează preşedintele Consiliului pentru a lua măsuri; 
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Art. 17.  

Prevederile art. 16 se completează cu prevederile legale în materie financiară şi nu exclud 
controlul organelor teritoriale ale Curţii de Conturi asupra activităţii agenţiei. 

 

Modificare statut 

Art. 18.  

Adoptarea, modificarea sau completarea prezentului statut se face prin hotărâre a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională, potrivit art. 10, alin. 1, lit. n din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al acestuia. 

Însemnele 

Art. 19. 

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia are siglă şi însemne proprii aprobate prin 
hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. 

Dizolvare 

Art. 20.  

Dizolvarea agenţiei şi pierderea personalităţii juridice a acesteia se face numai în condiţiile 
prevăzute de lege. 

Lichidare 

Art. 21. 

 Lichidarea patrimoniului agenţiei se face numai după dizolvare. Procedura de lichidare a 
agenţiei şi lichidatorul sunt stabilite, prin hotărâre de către Consiliul pentru dezvoltare 
Regională. 

 

Art. 23. 

 Prezentul Statut a fost aprobat prin Hotărârea nr. 7  din 25 iulie 2007 a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, fiind modificat si completat prin 
Hotararea nr.2 din 29 aprilie 2010  a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de 
Dezvoltare Sud Muntenia. 
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