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 Colindători, la ADR Sud Muntenia

Sărbători fericite!
Toată gratitudinea pentru dumneavoastră,
colaboratorii, partenerii şi prietenii regiunii şi
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu speranţa continuării şi în 2013 a necesarelor,
ambiţioaselor şi frumoaselor noastre proiecte, vă
adresăm calde urări de sănătate, reuşite în viaţă,
iar spiritul acestor sărbători să vă găsească
încrezători într-un viitor mai bun!
Sărbători cu bine şi un sincer

LA MULŢI ANI !

unea noastră la conferinţa ce a avut loc în luna noiembrie.
Totodată, au fost abordate teme privind noul context al programării strategice
pentru Sud Muntenia, modul de organizare a
acestui proces la nivelul regiunii noastre, precum şi noile orientări la nivel european şi naţional, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014 – 2020.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste
70 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, ai direcţiilor deconcentrate, ai
mediului de afaceri, ai sindicatelor şi ai ONGurilor din regiunea Sud Muntenia.
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Conferinţa regională de pregătire
a viitoarei perioade de programare
şi de prezentare a Raportului anual
de implementare a Regio în Sud Muntenia
În data de 4 decembrie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la Sinaia, un dublu eveniment destinat
pregătirii viitoarei perioade de programare,
2014 – 2020, şi prezentării raportului anual de
implementare a Regio în Sud Muntenia.

Realizarea Planului de Dezvoltare Regională este una dintre cele mai importante
sarcini ale ADR Sud Muntenia, deoarece reprezintă ambiţiile economice şi sociale ale unei
regiuni.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1115/
15.07.2004, publicată în Monitorul Oficial nr.
694 din 2.08.2004, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională coordonează procesul de elaborare
al Planului de Dezvoltare Regională şi este un
partener responsabil cu elaborarea acestuia.
În prima parte a întâlnirii s-a susţinut
cea de-a III-a Conferinţă Regională a Parteneriatelor. Acest eveniment a fost organizat în
cadrul procesului de planificare a noii perioade de programare, 2014 – 2020. Scopul a fost
de a prezenta revizuirile aduse analizei socioeconomice din cadrul Planului de Dezvoltare
Regională 2014 – 2020, în urma sugestiilor membrilor Grupurilor de Parteneriat Local din regi-

www.adrmuntenia.ro

Planul de Dezvoltare Regională 2007 –
2013 este principalul instrument de planificare strategică multianuală al unei regiuni de
dezvoltare. PDR reflectă profilul economic şi
social al regiunii Sud Muntenia, strategia de
dezvoltare regională, precum şi programarea
priorităţilor şi, totodată, a măsurilor de dezvoltare regională.
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Raportul implementării
Regio în Sud Muntenia în anul 2012

Acest tip de eveniment este organizat
cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio, având scopul de a
disemina mesaje generale despre rolul Uniunii
Europene şi sprijinul financiar acordat pentru
dezvoltarea regiunilor din România, cu precizări specifice legate de obiectivele Programului Operaţional Regional în regiunea Sud Muntenia, transparenţa procesului de alocare a fondurilor, etapele şi rezultatele obţinute în implementarea programului.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost
destinată prezentării Raportului anual de implementare a Programului Operațional Regional în Sud Muntenia.
Cu această ocazie au fost oferite informații de specialitate despre
activitățile implementate de
ADR Sud Muntenia la nivelul
regiunii
noastre pentru
promovarea
Regio – Programul Operaţional
Regional
2007 – 2013 în
anul 2012. De
asemenea, s-au
prezentat stadiul de implementare a Programului la nivelul regiunii Sud Muntenia şi rezultatele obţinute cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Regio. Până în luna decembrie au fost depuse 888 de proiecte, pentru care s-a solicitat finanţare Regio, dintre
care s-au semnat contractele de finanţare
pentru 461 de cereri, a căror valoare totală a
asistenţei financiare nerambursabile este de
2.390,76 milioane de lei, reprezentând fonduri FEDR şi de la bugetul de stat. Proiectele
contractate vizează dezvoltarea urbană (41
de contracte, cu o valoare nerambursabilă de
577,46 milioane de lei), a infrastructurii de
transport rutier (18 contracte – 739,86 milioane de lei), a serviciilor sociale (61 de contracte – 408,10 milioane de lei), a mediului de
afaceri (318 contracte – 369,61 milioane de
lei) şi dezvoltarea infrastructurii de turism (23
de contracte – 295,73 milioane de lei).

Întâlnirea la nivel regional
cu mass-media din Sud Muntenia
 Bilanţ retrospectiv
implementarea Regio
movarea rezultatelor
cadrul programului

Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat miercuri, 19 decembrie, un
eveniment de informare dedicat reprezentanţilor mass-media din regiunea noastră. Evenimentul a avut loc la sediul central al
ADR Sud Muntenia din municipiul Călăraşi,
începând cu ora 11:00.

Scopul organizării întâlnirii regionale
cu reprezentanţii mass-media a fost de a
promova rezultatele implementării Regio Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
în Sud Muntenia.

Anual, începând cu 2009, ADR Sud Muntenia organizează o conferinţă regională de prezentare a acțiunilor implementate în vederea
promovării impactului Regio asupra dezvoltării socio-economice a regiunii noastre.

www.adrmuntenia.ro

la sfârşit de an, privind
în Sud Muntenia şi proproiectelor finanţate în
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„Pentru regiunea noastră, acest program a reprezentat o mare oportunitate în
ceea ce priveşte posibilităţile de finanţare,
fie că este vorba de sprijinirea mediului de
afaceri, fie de valorificarea potenţialului turistic şi a patrimoniului cultural. Până în
decembrie 2012, gradul de contractare a
fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia este
de 98,40%, fiind contractate integral sau supracontractate fondurile aferente domeniilor
majore de intervenție 1.1, Subdomeniul „Centre Urbane”, 2.1, 3.4, 4.1 şi 5.1. În viitorul
imediat apropiat, având în vedere că am trecut deja de jumătatea perioadei de programare, avem ca prioritate supracontractarea,
luând în considerare faptul că există două
surse mari de economii.
Pe de o parte, vorbim despre economiile realizate în urma atribuirii contractelor de achiziţii publice, iar, pe de altă parte,
cea de-a doua sursă este reprezentată de corecțiile financiare aplicate.
Ne dorim foarte mult să păstrăm banii
la nivelul regiunii, drept pentru care, lunar,
facem calcule, vedem cât s-a economisit și
transmitem solicitări la nivelul AM POR, astfel încât să fie acceptate spre finanţare proiectele aflate pe lista de rezervă. Este foarte
important să obținem decizia de finanțare cât
mai repede posibil, pentru că aplicanții au
nevoie de un timp rezonabil să-și refacă documentele pentru proiectele respective, să le
depună astfel încât, până în luna iulie 2015,
să finalizeze integral operațiunile prevăzute.”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia.

Cu această ocazie, reprezentanţii Agenţiei au furnizat informaţii utile despre
derularea programului şi exemple de succes
privind implementarea proiectelor finanţate
din fonduri nerambursabile Regio.
În ceea ce priveşte stadiul actual de
implementare a Regio, până în data de 19
decembrie, la sediul ADR Sud Muntenia a
fost depus un număr de 888 de proiecte,
din care s-au semnat contractele de finanţare pentru 464 de cereri, ce se află în prezent în proces de implementare, acestea având o valoare nerambursabilă solicitată de
2.377.739.645,41 lei.
www.adrmuntenia.ro
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Totodată, s-au purtat discuţii despre
stadiul procesului de programare a perioadei
2014 – 2020, şi anume actualizarea Planului de
Dezvoltare Regională (PDR), a cărui primă schiţă va fi creionată până la sfârşitul acestui an,
precum şi despre portofoliul de proiecte strategice cu impact regional, ce va însoţi PDR.
Despre previziunile noii perioade de programare, directorul Agenţiei, Liviu Muşat, a declarat următoarele: „Suntem convinşi că rezultatele pe care le vom obţine în cadrul Regio ne vor da dreptul nouă, regiunilor, să fim
unii dintre actorii importanţi ai procesului
decizional pentru următorul interval de programare. Pentru a scoate la lumină potenţialul acestei regiuni, cooperarea este esenţială, fie că este vorba de cooperare între judeţe, între centru şi regiuni, fie între comunităţile cu nevoi şi agenţia noastră, în calitate de partener al acestor comunităţi.”.

Pentru contractele de finanţare semnate deja în cadrul DMI 4.1, ai căror bneficiari
sunt Societăţi Comerciale, se vor aplica prevederile Instrucţiunii AM POR nr. 99 din 26 noiembrie 2012. Textul integral al Instrucțiunii
este publicat pe site-ul nostru, la secţiunea
Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.

Suspendarea parţială a procesului
de evaluare, selecţie şi contractare
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional (AM POR)
a emis Instrucţiunea nr. 100 din 12
decembrie 2012, privind suspendarea
parţială a activităţilor procesului de
evaluare, selecţie şi contractare în cadrul
Regio - Programul Operaţional Regional 20072013, în perioada 27 decembrie 2012 – 3 ianuarie 2013. În această perioadă, activităţile
legate de verificarea conformităţii administrative, eligibilităţii, de evaluarea tehnică şi financiară şi, respectiv, vizitele precontractuale aferente proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional vor fi întrerupte.
Depunerea cererilor de finanţare în cadrul Regio s-a putut realiza până în
data de 21
decembrie, inclusiv.
Activităţile aferente procesului de evaluare, selecţie şi contractare a acestora vor fi
reluate în data de 3 ianuarie 2013.
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Modificări la contractul
de finanţare în cadrul DMI 4.1
S-au modificat clauzele formei contractelor de finanţare pentru Axa prioritară 4,
Domeniul major de intervenţie 4.1, ai căror
beneficiari sunt Societăţi Comerciale, actualizate conform prevederilor Ordinului MAEur nr.
1050/29.10.2012.

Textul integral al instrucţiunii este publicat pe site-ul nostru, la secţiunea Clarificări
utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/
clarificari-utile/.

Astfel, forma de contract va fi aplicabilă numai contractelor de finanţare ce urmează să fie încheiate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie.

www.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia a atins
indicatorii propuşi pentru perioada
2011 – 2012 privind promovarea Regio

S-a finalizat proiectul
privind implementarea Regio
în perioada 2011 – 2012 în Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a finalizat, la sfârşitul anului 2012, proiectul cu titlul „Sprijin
pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia Organism Intermediar
în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2011 - 2012”. Acesta s-a derulat pe o perioadă de doi ani şi a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 (Regio). Obiectivul proiectului a constat în informarea comunităţii regionale asupra
contribuţiei Uniunii Europene şi a rolului avut de aceasta în
dezvoltarea regională din Sud Muntenia. În acest sens, prin
acest proiect s-a urmărit:
difuzarea planificată şi continuă de informaţii privind
implementarea Regio şi aplicarea principiului transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari şi a publicului larg din
regiunea Sud Muntenia;
crearea unei imagini coerente a dezvoltării echilibrate a
regiunii Sud Muntenia prin intermediul instrumentelor de
publicitate şi informare asupra oportunităţilor de finanţare.
Valoarea totală a contractului de finanţare a fost
de 1.438.834 lei.
Alocarea de fonduri, prin Programul Operaţional
Regional, pentru acţiuni ce vor duce la creşterea competitivităţii regiunilor, modernizarea serviciilor sociale, dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale la nivel regional
şi local, reabilitarea centrelor urbane şi crearea premiselor mobilităţii forţei de muncă, vor avea o influenţă determinantă asupra dezvoltării echilibrate a României şi, implicit, a regiunii Sud Muntenia în următorii ani.
ADR Sud Muntenia, prin Serviciul Comunicare, acordă asistenţă potenţialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni de informare şi campanii de informare la
nivel regional, precum şi prin furnizarea altor informaţii
solicitate de aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile în cadrul Regio. Astfel, experţii responsabili de
informare şi publicitate Regio au facilitat accesul potenţialilor beneficiari la sursele de informare despre accesarea
finanţării prin POR, acordând îndrumare şi consiliere potenţialilor beneficiari pentru pregătirea cererii de finanţare, precum şi despre implementarea măsurilor de informare şi publicitate aferente contractelor finanţate din Regio.
Astfel, au fost soluţionate aproximativ 5.000 de solicitări
de informaţii.
Pentru perioada 2011 - 2012, acţiunile de informare şi publicitate la nivel regional s-au focusat, în principal, pe promovarea proiectelor de succes, prin care comunităţile au reuşit să se dezvolte în urma investiţiilor prin
Regio. Pentru a asigura transparenţa utilizării fondurilor
europene, Agenţia a organizat următoarele evenimente: 14
vizite cu jurnaliştii la proiectele finanțate din Regio, 14
seminarii de informare pentru beneficiarii de fonduri Regio, două sesiuni de informare pentru parlamentarii din regiunea Sud Muntenia, cinci întâlniri cu studenţii din regiunea Sud Muntenia, două întâlniri anuale ale Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, două sesiuni destinate Organismelor Intermediare din Sud Muntenia, două conferințe
regionale de prezentare a Raportului anual de implementare a POR în Sud Muntenia şi două întâlniri la nivel regional cu mass-media din Sud Muntenia.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a finalizat, la sfârşitul anului 2012, proiectul cu titlul „Sprijin
pentru ADR Sud Muntenia/Direcţia Organism Intermediar
în vederea implementării Programului Operaţional Regional în perioada 2011 - 2012”. Acesta s-a derulat pe o perioadă de doi ani şi a fost finanţat în cadrul Regio.
Obiectivul proiectului l-a constituit implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de
către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia - Direcţia Organism Intermediar. Potrivit contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului a fost
de 19.869.857,24 lei.

Prin acest proiect s-a obţinut finanțarea activităților necesare îndeplinirii de către Organismul Intermediar
a atribuțiilor prevăzute în Acordul cadru privind implementarea Regio. În conformitate cu alocările financiare aprobate în şedinţa Comitetului de Monitorizare din data de 16
august 2007, prin Programul Operaţional Regional, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, se vor putea acorda finanţări nerambursabile însumând aproximativ 631 milioane de euro în perioada 2007 - 2013.
Până în data de 30 noiembrie 2012, gradul de contractare a fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia era de
98,40%, fiind contractate integral sau supracontractate
fondurile aferente Domeniilor majore de intervenție 1.1,
Subdomeniul „Centre Urbane”, 2.1, 3.4 , 4.1 şi 5.1. Pentru domeniile 3.1, 3.2, 3.4 şi 5.1, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a aprobat supracontractarea fondurilor alocate regiunii Sud Muntenia cu până la 20% din alocarea inițială,
ceea ce a dus la actualizarea listelor de rezerve pentru aceste domenii. Urmare actualizării, au apărut situații în
care solicitanții au renunțat la proiecte, deoarece în perioada în care s-au aflat pe lista de rezerve au realizat investițiile propuse prin proiect cu fonduri proprii. Începând
din data de 3 decembrie 2012 se desfășoară activităţi specifice selecției şi contractării proiectelor în cadrul unui
nou domeniu aferent Axei prioritare 1, respectiv DMI 1.2
„SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ A
BLOCURILOR DE LOCUINŢE”, o nouă provocare la sfârșit de
an!
www.adrmuntenia.ro
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Revista presei
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Colindători, la ADR Sud Muntenia

1 Decembrie
- Ziua Naţională a României

În data de 20 decembrie, peste 120 de
copii ne-au colindat, pentru a aduce spiritul
sărbătorilor de iarnă la noi acasă, la sediul
Agenţiei!

În data de 1 Decembrie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat
la manifestarea organizată în municipiul Călăraşi
cu ocazia Zilei Naţionale a României, în cadrul
căreia a depus o coroană de flori la Monumentul
Eroilor din zona Orizont.

www.adrmuntenia.ro
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Grupuri de colindători din Călăraşi, cu
mic, cu mare, au poposit joi la ADR Sud Muntenia pentru a vesti bucuria sărbătorilor de
iarnă. Copiii au susţinut mici recitaluri de cântece şi de colinde specifice sărbătorilor de
iarnă, fermecând cu frumuseţea interpretării şi
urările făcute în prag de Crăciun. Directorul
Liviu Muşat a oferit tuturor colindătorilor daruri din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi le-a mulțumit pentru
frumosul obicei păstrat, îndemnându-i să ne
calce pragul și în anii viitori.

www.adrmuntenia.ro
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DATE DE CONTACT
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Biroul Judeţean GIURGIU

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

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

Biroul Judeţean ARGEŞ

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

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 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 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 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

Ser viciul Comunicare
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: 24 decembrie 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.

www.adrmuntenia.ro
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