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POR: Lansarea noului apel de proiecte pentru DMI 3.4  

in regiunea Sud-vest Oltenia 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Sud-Vest Oltenia a organizat in data de 

28 martie 2014 Sesiunea de informare 

cu privire la lansarea regionala a 

domeniului major de interventie 3.4 din 

POR 2007-2013 - “Reabilitarea, mod-

ernizarea, dezvoltarea si echiparea in-

frastructurii educationale preuniversi-

tare, universitare si a infrastructurii 

pentru formare profesionala continua”.  

La eveniment au fost invitati reprezen-

tanti ai Autoritatilor Publice Locale din 

regiune, indentificati ca si potentiali 

beneficiari. 

Intalnirea a debutat cu prezentarea stadiului implementarii POR in regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru ca apoi 

sa fie adus in dezbatere Ghidul Solicitantului aferent DMI 3.4.  

Asadar, s-au discutat principalele aspecte privind conditiile de eligibilitate , completarea cererii de finantare si 

documentatia necesara solicitarii finantarii pentru proiecte care vizeaza infrastructura educationala.  
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 Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform                          

Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 

Alocare financiara pentru regiunea Sud-Vest Oltenia: 24,23 milioane Euro 

Valoarea totala a proiectului:  este cuprinsa intre minim 500.000 lei  si maxim 70.000.000 lei  

Data de lansare: 10.03.2014 

Perioada depunerilor cererilor de finanţare secţiunea I va începe la: 12/03/2014 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare secţiunea I: 16/04/2014 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare sectiunea II: 29/05/2014 

Data limita de finalizare a implementarii proiectului: 31.12.2015 

Solicitanti eligibili:  

 Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – UAT - 

 Parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale şi unităţi de învăţământ                                          

pre-universitar de stat aflate în domeniul public al acestora.  



 

  

 

 

 

 

Info REGIO 
Sud-Vest Oltenia 

Evenimente |  4 

Pentru a asigura informarea permanenta a par-

tenerilor regionali cu privire la implementarea 

Programului operational regional 2007-2013, 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Ol-

tenia a organizat luni, 7 aprilie 2014, la Slatina, o 

sesiune de informare destinata Autoritatilor Pu-

blice Locale  din judetul Olt 

In cadrul intalnirii a fost prezentat stadiul imple-

mentarii Programului Operational Regional 2007-

2013 in regiune, precum si aspecte referitoare la 

domeniul major de interventie 3.4 - 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echi-

parea infrastructurii educationale preuniversi-

tare, universitare si a infrastructurii pentru for-

mare profesionala continua”.  

De asemenea, a fost przentat Studiul privind sta-

diul actual al dezvoltarii rurale si al agriculturii in 

regiunea Sud-Vest Oltenia, document elaborate de 

ADR SV OLTENIA, ce vizeaza situatia sectorului ag-

ricol si a dezvoltarii rurale, avand ca fundamen-

tare atat o cercetare calitativa, in baza datelor 

statistice existente, cat si o cercetare calitativa, 

in baza datelor colectate de pe teren, respectiv a 

opiniilor si recomandarilor furnizate de actorii 

cheie la nivel regional. 

Ce fonduri nerambursabile si cum vor fi distribuite 

in perioada 2014-2020, precum si directiile de 

dezvoltare ale Regiunii Sud-Vest Oltenia pe viitor 

au fost subiectele de pe agenda care au atras in 

finalul discutiilor,  atentia celor prezenti. Asadar, 

s-au discutat aspecte referitoare la Perioada de 

programare 2014-2020, Acordul de Parteneriat 

precum si noua versiune a Programului Opera-

tional Regional 2014-2020 - prioritati de investitii 

si activitati eligibile orientative . 

 

Sesiune de informare POR pentru partenerii regionali 

http://www.observatorcl.info/adr-sud-muntenia-prezentat-studentilor-calaraseni-oportunitatile-oferite-de-finantarile-europene
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ADR Sud-Vest Oltenia a organizat in ultima zi a 

lunii martie o sesiune de informare destinată stu-

denţilor Facultatii de Economie si Administrarea 

Afacerilor. 

Organizarea acestui eveniment a avut ca scop pro-

movarea Regio - Programul Operaţional Regional 

2007 - 2013 în rândul studenţilor, precum şi im-

pulsionarea interesului tinerilor pentru oportuni-

tăţile oferite de finanţările europene. Astfel, stu-

denţilor le-au fost prezentate noţiuni generale 

despre accesarea fondurilor europene prin Regio, 

dar şi un exemplu de succes din Craiova - Cinema 

Colors 3D - proiect  realizat cu asistenţă neram-

bursabilă prin acest program.  

Totodată, în cadrul acestei întâlniri 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 Sud-

Vest Oltenia, precum şi noile orientări la nivel 

european şi naţional, ce vor ghida programarea 

instrumentelor structurale pentru perioada 2014 - 

2020.  

Evenimentul, la care au participat peste 30 de 

studenţi, a fost organizat cu sprijinul Axei priori-

tare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din Regio, 

acesta având scopul de a disemina rezultatele im-

plementării POR in regiune.  

 

ADR Sud-Vest Oltenia a prezentat     

studenţilor craioveni oportunităţile 

oferite de finanţările europene 

http://www.observatorcl.info/adr-sud-muntenia-prezentat-studentilor-calaraseni-oportunitatile-oferite-de-finantarile-europene
http://www.observatorcl.info/adr-sud-muntenia-prezentat-studentilor-calaraseni-oportunitatile-oferite-de-finantarile-europene
http://www.observatorcl.info/adr-sud-muntenia-prezentat-studentilor-calaraseni-oportunitatile-oferite-de-finantarile-europene


 

  

 

Podul lui Dumnezeu din judeţul Mehedinţi, reabilitat prin Regio 

Peste 35 km din DJ 670, cel care traversează Podul natural de la Ponoarele (cunoscut ca Podul lui 

Dumnezeu) şi care leagă orașul Baia de Aramă de municipiul Drobeta-Turnu Severin, au fost reabili-

taţi prin Regio. DJ 670 are o 

importanţă strategică pen-

tru judeţul Mehedinţi, 

deoarece asigură legătura 

cu drumul european E70, 

facilitând fluidizarea trans-

portului de bunuri şi per-

soane. 

 

DJ 670 străbate un ţinut în-

cărcat de legende. Locuito-

rii spun că Dumnezeu a con-

struit podul de la Ponoarele 

pentru a-l ajuta pe sfântul 

Nicodim să treacă peste Tismana, fiind alungat de oamenii din localitate, după ce a dorit să con-

struiască o mânăstire, aşa cum i se arătase în vis. Sfântul a blestemat locul din care a fost izgonit, 

ca apa să se zbuciume, să fie fără peşti şi să o înghită pământul. Blestemul s-a împlinit: de-a lungul 

râului sunt opt mori abandonate, iar în apă nu trăieşte nicio vietate. 

  

Podul, format prin prăbuşirea unei părţi din Peştera Ponoarele, este alcătuit din piatră masivă şi 

este cel mai mare pod natural din România. Totodată, este al doilea ca mărime din Europa (30 m 

lungime, 13 m lăţime, 22 m înălţime şi 9 m grosime) şi singurul din lume deschis traficului rutier.   
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Dezvoltare economică durabilă  

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de patru ani şi a fost 

finalizat în toamna anului 2013. Lucrările au constat în 

modernizarea şi consolidarea unui tronson de peste 

35  km din drumul judeţean, care asigură legătura in-

terregională, prin drumul naţional DN67, la drumul 

european E70. Totodată, tronsonul reabilitat asigură 

legătura între judeţele Caraş-Severin, Gorj şi Vâlcea, pe 

traseul: judeţul Caraş-Severin - Clisura Dunării – Orşova 

– Drobeta Turnu Severin – Malovăţ – Marga – Balta – Po-

noarele – Baia de Aramă – judeţul Gorj – judeţul Vâlcea. 

Proiectul a asigurat şi amenajarea intersecţiilor cu dru-

murile judeţene, comunale și laterale, execuţia de po-

deţe și acces la proprietăţi şi reabilitarea trotuarelor. S

-au refăcut semnalizarea şi marcajele rutiere, s-a reali-

zat un sistem de colectare a apelor pluviale și s-au 

efectuat lucrări pentru refacerea mediului natural.  

Realizarea proiectului a facilitat accesul pe pieţele de 

desfacere a produselor animale şi agricole perisabile 

din gospodăriile populaţiei, a redus nivelul emisiilor de 

noxe şi consumul de combustibil, a crescut mobilitatea 

populaţiei: în numai câteva luni de la finalizare, media 

zilnică anuală a traficului în zonă a crescut de la 1.196 

la 2.500 de vehicule/24h. De asemenea, noul drum a 

permis creşterea încărcăturii suportabile pentru trans-

porturi grele (lemn, produse de carieră, materiale de 

construcţii etc.), accesul mai rapid al maşinilor de in-

tervenţii (pompieri, salvare, intervenţii telefonie/

electricitate) şi a creat premisele dezvoltării infrastruc-

turii conexe, ca, de exemplu, pârtia de schi de la Baia 

de Aramă.  

Proiectul este finantat prin Programul Operational Re-

gional 2007-2013 si implementat in Regiunea  Sud-Vest 

Oltenia. Acesta a fost depus in cadrul Axei prioritare 2 - 

Imbunatatirea Infrastructurii de transport regionale si 

locale si are o valoare totala de 41.087.968 lei, din care 

cofinantarea de la Uniunea Europeana a fost de 

27.710.439 lei. 
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Situatia implementarii POR in regiunea Sud-Vest Oltenia 
31 martie 2014hjmhjm 

 Pana la data de 31 martie 2014 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 919 proiecte pentru finantare prin POR in valoare solicitata de 1,15 
miliarde euro, dintre care 350 proiecte au fost respinse sau retrase de catre solicitant. Asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 569 proiecte 

ramase este de  888,96  milioane euro. Dintre acestea: 

-    494 proiecte au fost contractate, in valoare solicitata de 679,37 milioane euro, dintre care 39 contracte au fost reziliate. 

 -   75 proiecte se afla in diferite etape de evaluare / precontractare / in lista de rezerva. 

 Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI)  Observaţii 

 Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere 

 Planuri integrate de dezvoltare urbana 

  

Pentru sub-domeniul de interventie Centre Urbane, termenul 

limita de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00. 

- buget alocat: 191,01 milioane euro 
 ●  Poli de crestere (buget: 95,5 milioane euro) - Municipiul Craiova 
      - 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 135,56 milioane euro 
      - 16 proiecte contractate in valoare de 101,18 milioane euro 
      -  1 proiect respins 
      -  asistenta nerambursabila  solicitata pentru proiectul ramas: 20,31 mill euro 
 ●  Poli de dezvoltare urbana (buget: 38,2 milioane euro)- Municipiul Ramnicu Valcea 

- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 58,25 milioane euro 
       -  2 proiecte respinse 

-  11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 45,24 milioane euro. 
 ●  Centre urbane (buget: 57,3 milioane euro) 

 -  51 proiecte depuse in valoare solicitata de 91,31 milioane euro 
 -   6 proiecte respinse 
-   44 proiecte contractate in valoare solicitata de 84,55 milioane euro 
-   asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,42 mil euro. 
  

 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de 

locuinte 

 

Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de 

finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a 

alocarii financiare 

  
- buget alocat: 22,80 milioane euro 
    - 17 proiecte depuse, aflate in evaluare, in valoare solicitata de 19,12 milioane euro 

- 1 proiect contractat in valoare solicitata de 0,37 milioane euro. 

 

  

  
Axa 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport 

  
2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, 
strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de 

centura.   

 
Incepand cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  
-  buget alocat: 120,37 milioane euro 

- 49 proiecte depuse in valoare solicitata de 326,33 milioane euro  

- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant                                              

- 22 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 184,01 milioane euro    

- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 771,72 milioane euro 

  

Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale 

 3.1. Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii 

serviciilor de sanatate; 

Incepand cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 31,62  milioane euro 

- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 54,56 milioane euro 
- 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,06 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,73 milioane euro 

 3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale; 

Incepand cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 13,66 milioane euro 

- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 27,87 milioane euro 
- 13 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 33 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,28 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 4,48 milioane euro 
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3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale 

de interventie in situatii de urgenta; 

 - buget alocat : 13,66 milioane euro 

-  2 proiecte depuse in valoare solicitata de 12,83 milioane euro 
-  2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 12,83 milioane euro 

  
3.4. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 

infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 

infrastructurii pentru formare profesionala continua;  

Incepand cu data de 26 noiembrie 2009, ora 16:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

 - buget alocat: 39,12 milioane euro 

- 50 proiecte depuse in valoare solicitata de 89,15  milioane euro 
-  9 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 50,78 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 18,24 milioane eu 

  

Axa 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local 
  
4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; 

Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00  va fi sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

 - buget alocat: 36,54 milioane euro 

- 36 proiecte depuse in valoare solicitata de 103,89 milioane euro                 

- 19 proiecte respinse sau retrase de solicitant                                                        

- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,92 milioane euro  

- 1 contract reziliat in valoare de 8,16 milioane euro  
 -  asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 7,74  milioane euro 

 

4.2.  Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si 

pregatirea pentru noi activitati; 

Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. 

  

 - buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR. 

- 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,67 milioane euro. 
- 1 proiect respins 
  

 

4.3. Sprijinirea dezvoltarii  microintreprinderilor 

  

Incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 12:00  va fi sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  

- buget alocat: 38,83 milioane euro 
Sesiunea 1 

  - 61 proiecte depuse in valoare solicitata de 5,63 milioane euro 
  - 31 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
  - 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,68 milioane euro 
  - 11 contracte reziliate in valoare solicitata de 0,99 milioane euro 
 

Sesiunea a 2-a 

 - 476 proiecte depuse in valoare solicitata de 67,05 milioane euro 
 - 229 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
 -  242 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 35,86 milioane  euro 
 -  24 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,31 milioane euro 
 -  asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 5 proiecte ramase: 0,75 milioane euro 

Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; 

crearea si modernizarea infrastructurilor conexe; 

Incepand cu data de 24 septembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata 

depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a 

depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala. 

  

  - buget alocat: 35,44 milioane euro 

- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 51,20 milioane euro 
-  1 proiect respins 
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,09 milioane euro 
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 11,55 milioane euro 

  

5.2. Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor 

specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu 

potential turistic; 

Incepand cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de 

finantare, alocarea regionala fiind de 14,23 milioane euro. Depu-

nerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii finan-

ciare. 

- buget alocat: 45,86 milioane euro 

- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 106,76 milioane euro 
- 20 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 25 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 58,46 milioane euro 
-  3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,43 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 11,75 milioane euro 
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A fost publicata prima versiune a documentului consultativ POR 

Prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operational Regional 2014-2020 a fost 

publicata de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (AMPOR).  

Noul document strategic de programare isi propune sa completeze si sa dezvolte directiile si prioritatile 

de dezvoltare regionala continute in Planul National de Dezvoltare (PND) si Cadrul National Strategic de 

Referinta (CNSR) 2007 - 2013, implementate prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, precum si 

prin alte programe nationale.   

Concret, POR 2014-2020 va investi in domenii ca: promovarea investitiilor de afaceri in inovare si 

cercetare, dezvoltarea legaturilor intre intreprinderi si centrele de cercetare-dezvoltare sau de educatie, 

in special pentru dezvoltarea produselor, serviciilor si transfer tehnologic, dar si pentru promovarea spiri-

tului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi.    

 

 

Prima versiune sinteză a Programului Operațional Regional 2014-2020 
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Acordul de Parteneriat transmis de Romania Comisiei Europene  

In ultima zi a lunii martie, Ministerul Fon-

durilor Europene a transmis oficial propune-

rea de Acord de Parteneriat 2014-2020 Co-

misiei Europene, prin sistemul informatic de 

comunicare – Structural Funds Communica-

tion. 

“Potrivit regulamentelor europene, Comisia 

are la dispozitie trei luni pentru a analiza 

documentul, perioada de timp care poate fi 

intrerupta daca statului membru ii sunt 

transmise comentarii pe marginea acestui 

document, proces absolut normal aplicabil 

tuturor statelor UE. Totodata, subliniez ca 

Romania nu inregistreaza nicio intarziere in 

trimiterea propunerii de Acord de Part-

eneriat, termenul limita prevazut de regu-

lamentul UE fiind 22 aprilie 2014″, a de-

clarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen 

Teodorovici. 

Sistemul de implementare a fondurilor euro-

pene va fi mult mai eficient in perioada 

2014-2020, datorita simplificarii structurii 

institutionale. Suplimentar, sistemul va fi 

mai bine coordonat, fiind stabilite atributii 

de autoritate de management numai la nive-

lul a trei ministere: 

 

alocarile pe programe operationale 

 Ministerul Fondurilor Europene va fi 

autoritate de management pentru: Pro-

gramul Operational Infrastructura Mare, 

Programul Operational Capital Uman, 

Programul Operational Competitivitate 

si Programul Operational Asistenta 

Tehnica; 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ad-

ministratiei Publice va fi autoritate de 

management pentru: Programul Opera-

tional Regional, Programul Operational 

Capacitate Administrativa, respectiv 

pentru programele de cooperare terito-

riala europeana; 

 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale va fi autoritate de management 

pentru Programul National pentru Dez-

voltare Rurala, respectiv Programul Op-

erational pentru Pescuit. 
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Iata alocarile financiare propuse la nivelul programelor operationale pentru perioada 2014-

2020: 

 

Totodata, coordonarea va tine seama de lectiile invatate in perioada 2007-2013 si va urmari 

eficientizarea procesului de implementare si reducerea poverii administrative, iar concen-

trarea tematica a fondurilor va asigura obtinerea unui impact semnificativ al investitiilor, re-

spectiv continuitatea interventiilor sustenabile din actuala perioada de programare.  

PROGRAM SUMA 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 9,5 mld. euro 

Programul Operaţional Regional 6,7 mld. euro 

Programul Operaţional Capital Uman 4,2 mld. euro 

Programul Operaţional Competitivitate 1,2 mld. euro 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 0,55 mld. euro 

Programul Operaţional Asistență Tehnică 0,21 mld. euro 

Programele de cooperare transfrontalieră 0,45 mld. euro 

Alocările financiare indicative la nivelul programelor operaţionale                                                            

pentru perioada 2014-2020  
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Autoritatea de Management pentru Programul   

Operaţional Regional 2007–2013 (AM POR) din   

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Admin-

istraţiei Publice, a emis în data de 

27.02.2014, Instrucţiunea nr.118, care com-

pletează Procedura de Monitorizare a proiectelor 

finanţate din Programul Operaţional Regional 

(Axele 1-5), Ediţia III, prin introducerea Capitolu-

lui V – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indi-

catorilor proiectelor cu finanţare POR (Axele 1-5).  

Această completare a procedurii a fost  determi-  

Instrucţiunea nr. 118, privind verificarea obiectivelor şi a  indicatorilor 

Corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea 

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe” 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat joi, 20 martie 

a.c., Corrigendum-ul nr.5 la Ghidul solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenție 1.2. - Sprijinirea 

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. 

Corrigendum-ul nr.5 la Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 poate fi consultat în secțiunea dedicată Axei 

Prioritare 1 pe site-ul Regio, www.inforegio.ro.  

nată de recomandarea Autorităţii de Audit, 

potrivit căreia, la autorizarea cererilor de ram-

bursare, Autoritatea de Management se va 

asigura de corelarea indicatorilor fizici şi financi-

ari ai proiectelor, valorificând informaţiile dis-

ponibile la nivelul Direcţiei Monitorizare. 

Instrucțiunea este disponibilă în secţiunea Utile 

>> Instrucţiuni de implementare >> Instrucţiuni 

de implementare POR a site-ului www.fonduri-

ue.ro. 

http://www.inforegio.ro/ro/axa-1.html
http://www.fonduri-ue.ro/instructiuni-de-implementare/por
http://www.fonduri-ue.ro/instructiuni-de-implementare/por
http://www.fonduri-ue.ro/instructiuni-de-implementare/por
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Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat deUniunea Europeană prin Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională 

Material editat de Agenția 

pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia în cadrul 

proiectului „Promovarea Pro-

gramului Operațional Re-

gional în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia în perioada ianuarie 

2013 - iunie 2015 ”.  

„Info Regio” Sud-Vest Oltenia” 

este un material cu caracter 

informativ asupra activității 

Agenției  și celor mai impor-

tante evenimente organizate în 

vederea promovării Progra-

mului Operațional Regional 

2007- 2013.  
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