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Cuvânt înainte   

Programul Operational Regional 2007-2013 a confirmat că este 

cel mai performant dintre cele șapte programe operaționale  

implementate în România. Regio a obtinut rezultate foarte 

bune, luând în calcul sistemul de management, respectarea le-

gislatiei si a regulamentelor, viteza de implementare, rezol-

varea aspectelor neprevazute. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă un loc important, la nivel 

național, în privința fondurilor atrase. Ne mândrim cu cele 498 

de proiecte contractate, în valoare solicitată de 700,62 milioane 

euro, prin intermediul cărora regiunea noastră a mai urcat o 

treaptă în ierarhia dezvoltării socio-economice durabile și echilibrate.   

 În continuare, obiectivul nostru principal este să asigurăm absorbția cu succes a fondurilor 

europene, astfel încât viitoarele investiții să fie canalizate către proiecte publice și private cu   

impact, articulate pe nevoile de dezvoltare ale Olteniei.  

 Programul Operațional Regional 2014-2020 va susţine măsuri de îmbunătăţire a 

accesibilității la Reţelele Trans-Europene de Transport, cresterea eficienței energetice, stimula-

rea dezvoltării urbane, a infrastructurii educaţionale, de sănătate şi de asistenţă socială și va spri-

jini dezvoltarea mediului de afaceri, prin încurajarea inovarii și competitivităţii. Dimensiunea re-

gionala a acestor masuri va permite valorificarea potențialului de dezvoltare al regiunii Sud-Vest 

Oltenia.   

 ADR SV OLTENIA, prin activitatea susținută a întregii echipe de experți, va acorda în conti-

nuare întregul său sprijin, începând cu informarea potențialilor solicitanți de finanțare și termi-

nând cu sprijinirea eficientă a beneficiarilor, astfel încat să crească procentul de absorbție a fon-

durilor europene, în concordanță cu necesitățile de finanțare identificate și cu așteptarile publi-

cului larg” 

   Marilena Bogheanu,  

 Director ADR SV OLTENIA  
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Contractul de finanțare a fost semnat duminică, 1 

iunie,  la Slatina, de către viceprim-ministrul 

Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Doamna Marilena           

Bogheanu, Director ADR SV OLTENIA și Domnul 

Minel Prina, primarul Municipiului Slatina.  

 

“Acesta este al doilea contract de finanțare din 

fonduri europene pentru anveloparea unor blo-

curi de locuit din municipiul Slatina. Durata de 

implementare a proiectului este de 12 luni, iar 

valoarea totală este de 2,84 milioane de lei, din 

care aproximativ 1,6 milioane de lei reprezintă 

componenta financiară nerambursabilă. Sumele 

au fost alocate prin Axa 1 a programului Regio, 

Domeniul Major de Intervenție 1.2, care 

finanțează sprijinirea investițiilor în eficiența 

energetică a blocurilor de locuințe” a declarat 

Doamna Marilena Bogheanu Director ADR SV OL-

TENIA cu prilejul acestuiei intalniri. 

 

Cu prilejul semnării contractului, viceprim-

ministrul Liviu Dragnea a subliniat că acesta face 

parte dintr-un proiect mai mare, început în 2012 

și că reabilitarea termică a blocurilor nu în-

seamînseamnă doar "schimbarea la față a aces-

tora", ci și  

 
POR : Fonduri europene pentru reabilitare termică în municipiul Slatina 

 

  

seamnă doar "schimbarea la față a acestora", ci și 

o reducere a facturilor la energia termică, a con-

sumului de energie și a poluării mediului. 

 

"Încurajez toți primarii din țară să aplice pe 

acest program", a afirmat  Domnul Ministru Liviu 

Dragnea, precizând că Ministerul Dezvoltării 

acordă o importanță foarte mare investițiilor în 

reabilitarea termică a blocurilor și că urmărește 

respectarea termenului de finalizare a lucărilor și 

calitatea acestora. 

 

Primăria Slatina a mai depus, anul trecut, alte 

cinci cereri de finanțare din fonduri europene 

pentru lucrări de reabilitare termică a blocurilor. 

 

Primul contract cu finanțare din fonduri neram-

bursabile europene pentru reabilitarea termică a 

blocurilor din municipiul Slatina, în valoare de 2,9 

milioane de lei, a fost semnat la finalul lunii feb-

ruarie, fiind primul pe care Agenția l-a demarat 

cu o administrație publică locală din această regi-

une. Conform contractului semnat în februarie, 

vor fi reabilitate termic șapte blocuri din mu-

nicipiul Slatina. 

 

 

Un număr de 108 aparta-

mente, situate în 6 blo-

curi din municipiul 

Slatina, au primit finan-

tare europeana pentru 

lucrări de creștere a 

eficienței energetice, prin 

Programul Operațional 

Regional 2007-2013.  
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Patru noi contracte, din care două depuse de Consiliul Județean Dolj ur-

mează a fi semnate în cadrul DMI 5.2- „Crearea, dezvoltarea, mo-dernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii 

calității serviciilor turistice”  

 

Ca urmare a numeroaselor demersuri întreprinse de către Agenția pentru 

Dezvoltare   Regională Sud-Vest Oltenia, în vederea atragerii de fonduri pen-

tru valorificarea potențialului turistic al Olteniei, Autoritatea de Management 

pentru POR din cadrul MDRAP a aprobat contractarea a patru proiecte depuse 

în cadrul DMI 5.2.   

 

Încă din anul 2011, după analiza situației implmentarii POR la nivel regional, 

Directorul ADR SV Oltenia, cu sprijinul Consiliului pentru Dezvoltare           

Regională SV Oltenia au susținut, în cadrul Comitetului de Monitorizare al 

POR, relansarea acestui domeniu de intervenție la nivelul regiunii. Licitația 

de proiecte a fost lansată în 23  octombrie 2012, depunându-se un număr 

considerabil de proiecte, fapt ce a atestat interesul potențialilor beneficiari 

pentru dezvoltarea turismului în regiunea SV Oltenia.    

 

Astfel, față de  32,36 mil Euro alocate inițial la nivel regional pe DMI 5.2, 

suma alocată a devenit 46,54 mil. Euro. În cadrul acestui DMI au fost contrac-

tate 27 de proiecte, în valoare de 60,83 mil euro. Deoarece au fost reziliate 

trei contracte și s-au făcut unele economii, ADR SV Oltenia a sutinut necesi-

tatea contractării proiectelor aflate în rezervă.  

 

AM POR a aprobat propunerile formulate de ADR SV, și și-a exprimat acordul 

pentru demararea procedurilor de contractare pentru următoarele 4 

proiecte:  

 

2. Centru turstic pentru agrement și sport - 

 Beneficiar Consiliul Judetean Dolj  

Proiectul constă în crearea unui centru turistic pentru agrement și sport în     

localitatea Cârcea, care va cuprinde un teren de fotbal cu gazon natural, un 

teren multifuncțional fotbal/ handbal/ volei,  2 terenuri de baschet/ tenis, o  

pistă de alergat, 2 piste de bowling, perete pentru alpi-nism.  Va fi realizat 

de asemenea, un corp de clădire în care vor fi amplasate: masă de billiard, 

masă de masaj, sală de fitness, sală de forță, sală conferințe, saună, mese 

pentru tenis de masă, 2 vestiare, magazin pentru echipamente.  

Suma solicitată: 1.741.209,58 Euro  

   

 

 

 

 Patru noi contracte de finanțare prin POR urmează a fi semnate       

în cadrul DMI 5.2  

Este un moment de fast 

pentru judeţul Dolj, abso-

lut special. Consiliul Jude-

ţean Dolj are încă două 

proiecte, iar pe unul dintre 

ele nu l-a mai făcut nimeni 

în această ţară. Este 

vorba despre proiectul 

Brâncuşi. După atâţia ani 

nu s-a realizat nimic spe-

cial pentru cel mai cunos-

cut român, pentru cel care 

spune că s-a născut pentru 

a doua oară la Craiova. 

Este o investiţie de peste 7 

milioane de euro, a fost 

aprobată în acest moment 

şi ne îndreptăm către 

toate celelalte etape pe 

care le implică fondurile 

europene. Se va petrece un 

lucru absolut special prin 

care vom fi invidiaţi de 

toată România. Craiova 

va fi un loc de pelerinaj, 

pentru că Brâncuşi în-

seamnă ceva pentru 

români. Şase opere ale lui 

Brâncuşi se află la Muzeul 

de Artă. 

 

Ion Prioteasa,                               

preşedinte CJ Dolj  
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Prin implementarea acestui contract se propune crearea unui pavi-

lion subteran multifuncțional, cu spații interactive destinate 

turiștilor, ce va include și funcția de informare pentru patrimoniul 

Brâncuși existent. Pavilionul ce urmează a fi construit, va ocupa 

zona de sud a terenului din Calea Unirii din Craiova, unde există 

clădirea Muzeului de Artă din Craiova a�Palatul Jean Mihail, clasată 

ca monument istoric de categorie A, datând de la 1900-1907 și con-

struită după planurile arhitectului francez Paul Gottereau.  

 

Centrul Internaţional Constantin Brâncuşi va  oferi facilităţi comple-

mentare Muzeului de Artă. Vor fi introduse două ateliere de discurs 

care se pot transforma în săli de conferinţă, un atelier de discurs 

care se poate transforma în sală de spectacol, un atelier de creaţie 

şi o sală de expoziţie care se poate transforma într-un salon. Forma 

viitoarei construcţii este o reinterpretare a lucrărilor sculptorului 

Constantin Brâncuşi.  

Suma solicitată: 3.047.150,70 Euro  

 

3. Creare spații  de tratament balneoclimateric -  

Beneficiar  SC GDG Suprem SRL 

Beneficiarul  își propune construirea unui spațiu de tratament  bal-

neoclimateric prin realizarea extinderii construcției existente cu o 

construcție  nouă care va cuprinde piscină interioară, saună, sală  

de fitness, spațiu  recuperare. Se va achiziționa  aparatură fitness, 

saună și aparatură medicală.   

Sumă solicitată: 273.101,11 Euro  

 

4.  Bază sportivă multifuncțională –  

Beneficiar SC Cristial Galaxy 

În cadrul proiectului va fi construită o bază sportivă 

multifuncțională, care va fi amplasată în  Municipiul Tg-Jiu și va cu-

prinde două terenuri de  sport multifuncționale.   

Suma solicitată: 358.524,49 Euro  

   

 

 

 

 

 

 

Este un moment de fast pentru 

judeţul Dolj, absolut special. Con-

siliul Judeţean Dolj are încă două 

proiecte, iar pe unul dintre ele nu 

l-a mai făcut nimeni în această 

ţară. Este vorba despre proiectul 

Brâncuşi. După atâţia ani nu s-a 

realizat nimic special pentru cel 

mai cunoscut român, pentru cel 

care spune că s-a născut pentru a 

doua oară la Craiova. Este o in-

vestiţie de peste 7 milioane de 

euro, a fost aprobată în acest mo-

ment şi ne îndreptăm către toate 

celelalte etape pe care le implică 

fondurile europene. Se va petrece 

un lucru absolut special prin care 

vom fi invidiaţi de toată 

România. Craiova va fi un loc de 

pelerinaj, pentru că Brâncuşi în-

seamnă ceva pentru români. Şase 

opere ale lui Brâncuşi se află la 

Muzeul de Artă. 

Ion Prioteasa,                               

preşedinte CJ Dolj  

1.  Centru Internațional Constantin Brâncuși  -  

Beneficiar Consiliul Judetean Dolj 

Contracte Regio | 5 



 

  

 

 

 

 

Info REGIO 
Sud-Vest Oltenia 

Evenimente |  6 

ADR SV Oltenia a organizat în data de 28 mai, la Drobeta 

Turnu Severin, Conferinţa Regională a Comunicatorilor      

REGIO. 

În cadrul acestui eveniment a fost prezentat stadiul de    

implementare a Programului Operaţional Regional 2007–

2013 la nivelul regiunii de dezvoltare. Totodată s-au purtat 

discuţii despre Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest   

Oltenia 2014–2020, si a fost prezentată succint prima versi-

une de lucru a documentului consultativ al Programului 

Operațional Regional 2014-2020. 

În prima parte a întâlnirii, dl. Dorian Delureanu, Șef  Depar-

tament Implementare POR- ADR SV Oltenia, a prezentat 

rezultatele obținute și aspectele relevante privind imple-

mentarea POR 2007-2013 în regiune, iar dna. Simona Covrescu, Șef Compartiment Comunicare - 

ADR SV Oltenia, a prezentat măsurile de informare și promovare a POR în regiune.  

În a doua parte a întâlnirii, dna.  Marilena Alecu, Șef Departament Politici Regionale și Comu-

nicare și dna Magda Lungu, Șef Compartiment Programare Regională și Monitorizare au prezentat 

documentele de  programare la nivel național și regional, Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia 2014–2020, cât și o prezentare succintă a primei versiuni de lucru a documentului consul-

tativ al Programului Operațional Regional 2014-2020.  

Un alt subiect discutat în cadrul întâlnirii a vizat prezentarea unor exemple de proiecte de succes 

derulate cu finanţare europeană nerambursabila în judeţelul Mehedinti.  Astfel, Astfel, dna. Silvia 

Trancă, Director executiv - Direcția Cooperare CJ Mehedinți, a făcut o scurtă trecere în revistă a 

proiectelor  implementate în județul Mehedinți.  

Conferința Comunicatorilor REGIO SV Oltenia, la care au participat aproximativ 60 de persoane, a 

fost organizată cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din POR, aceasta având 

scopul de a disemina rezultatele implementării programului, precum şi de a facilita un schimb de 

experienţă între membrii Reţelei de Informare Regio SV Oltenia. 

 

   Conferinţa Comunicatorilor REGIO Sud-Vest Oltenia 
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Sesiune de informare cu tema  

“Achiziții publice pentru proiecte cu finanțare europeană 

Pentru a veni în sprijinul partenerilor      

regionali, care și-au manifestat interesul 

pentru domeniul achizițiilor publice, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională      

Sud-Vest Oltenia a organizat  în perioada  

19-20 mai 2014, la Craiova, o  Sesiune de 

informare cu tema “Achiziții publice pentru 

proiecte cu finanțare europeană”.  

La eveniment au fost invitați să participe 

reprezentanți ai Autorităților Publice      

Locale, ai  Consiliilor Județene,  precum și 

reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară - Zona Metropolitană 

Craiova”.   

Doamna Cristina Spoială, șef serviciu în 

cadrul ANRMAP, în calitate de lector la 

acest eveniment, a oferit invitaților 

informații relevante cu privire la aplicarea 

corectă a prevederilor legislative, dar și 

răspunsuri și soluții care pot clarifica 

situațiile concrete apărute în derularea 

proiectelor.   

Pe parcursul celor două zile, au fost prezentate prevederile legislative actuale ce vizează 

domeniul achizitiilor publice, precum și noile directive adoptate de către Parlamentul European, 

ce stabilesc standarde comune pentru statele membre în ceea ce privește contractele de conce-

siune. De asemenea, au fost dezbătute spețe, situații concrete cu care se confruntă autoritile 

publice, în derularea contractelor de achiziții publice, fapt ce nu a putut decât să-i încânte pe 

invitați, considerând acest eveniment un real ajutor.   
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Stagiu de practică la ADR SV OLTENIA 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a 

găzduit și în acest an, în perioada mai–iunie, stagiul de 

practică a studenților din cadrul Facultății de Economie și 

Administrare a Afacerilor din Craiova. 

Printr-un protocol încheiat cu Universitatea din Craiova, 

ADR SV Oltenia este unul dintre centrele de practică în 

care studenții pot beneficia de instruire specifică.  

Ne aflam deja în al patrulea an de la debutul acestui 

parteneriat, iar continuarea protocolului de colaborare 

dintre ADR Sud-Vest Oltenia și Universitatea din Craiova 

vine să confirme succesul relației de bună colaborare  

dintre cele două instituții. 

Obiectivul acestui stagiu de practică îl constituie familiarizarea studenţilor cu lucrul într-o insti-

tuţie care gestionează fonduri europene şi însuşirea unor anumite cunoştinţe de bază care să îi 

ajute după  terminarea facultăţii, când vor activa în cadrul unor instituţii care elaborează,     

implementează sau gestionează proiecte. 

Pe perioada stagiului din acest an, studenții au primit informații legate de activitatea ADR SV 

Oltenia, cu accent pe elaborarea Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, implemen-

tarea Programului Operațional Regional (POR) și au participat la activități practice diverse     

precum vizita la un proiect Regio aflat în derulare - Craiova Water Park, sau elaborarea și 

evaluareaîn scop didactica unor ce-reri de finanțare. Tutore de practica a fost doamna Iulia  

Poenaru, Ofiter programare regionala si monitorizare. 

Stagiile de practica la ADR Sud-Vest Oltenia vizează atât facilitarea consolidării cunoștințelor 

dobândite de către studenți în cadrul educației universitare, cât și formarea abilitaților acestora 

în domeniul specific al dezvoltării regionale.  

Aceste stagii sunt benefice pentru formarea lor ca viitori angajați, la ADR Sud-Vest Oltenia 

punându-se accentul pe munca în echipă, acumularea intensă de cunoștințe, dezvoltarea 

capacitații de previziune şi evaluare obiectivă precum și dezvoltarea capacitații de analiză şi 

sinteză. 
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Atelier de lucru pe tema mobilităţii urbane  

În cadrul POR 2014-2020, se va finanţa transportul pu-

blic urban în vederea reducerii emisiilor de carbon din 

aglomerările urbane, precum şi pentru dezvoltarea unui 

transport public urban ecologic, în special electric, şi 

stimularea deplasărilor nemotorizate în oraşe.  

Ca atare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminis-

traţiei Publice (MDRAP) şi JASPERS, în colaborare cu 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 

au organizat in data de 27 mai 2014 la Centrul Multifunc-

ţional Craiova, atelierul de lucru pe tema mobilităţii    

urbane şi a potenţialelor variante de pregătire a docu-

mentaţiilor aferente proiectelor ce vor fi depuse pentru 

finanţare din Programul Operaţional Regional 2014-2020 

- Axa prioritară dedicată dezvoltării urbane. 

Conform cerinţelor regulamentelor europene, activită-

ţile pentru transportul public urban pot fi finanţate doar 

în contextul existenţei unor planuri de mobilitate. MDRAP a elaborat în colaborare cu experţii 

JASPERS ghidul privind planurile de mobilitate urbană, ghid care va fi pus la dispoziţia autorităţi-

lor publice locale. De asemenea, echipa JASPERS, împreună cu experţii MDRAP, au prezentat par-

ticipanţilor la workshop-ul de la Craiova aspecte importante privind dezvoltarea sistemului de 

mobilitate urbană. 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai specialiştilor 

cu experienţă relevantă în domeniul pregătirii proiec-

telor sau al transportului public urban, din cadrul pri-

măriilor municipiilor şi oraşelor eligibile din acest 

punct de vedere, precum şi reprezentanţi ai unor firme 

de transport public urban din regiune. 

Adrese si documente utile: 

 www.mobilityplans.eu 
 www.civitas-initiative.eu 

 http://beta.transporturban.ro/ro/
bucuresti/ 

 http://transporturban.ro/ro/cluj-
napoca/ 
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O activitate importantă în ceea ce privește     

programarea 2014-2020 o reprezintă pregătirea  

portofoliului regional de proiecte. Portofoliul de 

proiecte include idei de proiecte și proiecte 

aflate în diferite stadii de pregătire identificate 

la nivel regional, ce reprezintă un suport pentru 

documentele de programare.  

Începând cu anul 2013, a fost definit un un model 

de fișă de proiect pentru transpunerea ideilor de 

investiții în fișe de proiect, astfel încât acestea să 

poată fi centralizate și ulterior ierarhizate în 

funcție de corelarea acestora cu prioritățile for-

mulate în Strategia de Dezvoltare a  Regiunii Sud-

Vest Oltenia și țintele Strategiei Europa 2020. 

Modelul de fișă de proiect a fost transmis către 

autoritățile publice locale din regiune și alți part-

eneri.  

 În completarea acestui demers, ADR SV Oltenia a   

la 

Pregătirea portofoliului  regional de proiecte 2014-2020 

Domeniu Nr.proiecte Valoare (Euro) 

Infrastructura de transport 228 1.261.052.710,67  

Infrastructura de utilitati 61 155.146.043,56  

Infrastructura de sanatate 77 454.587.394,00  

Infrastructura sociala 49 94.309.018,67  

Infrastructura pentru situatii de urgenta 9 87.642,22  

Infrastructura educationala 64 244.932.600,22  

Infrastructura de turism 115 469.927.785,33  

Infrastructura de patrimoniu cultural 32 70.361.428,00  

Infrastructura de afaceri 46 134.779.512,89  

Protectia mediului 32 70.361.428,00  

Eficienta energetica 28 149.266.484,44  

Dezvoltare urbana 116 431.466.486,67  

Resurse umane 43 14.240.693,33  

Agricultura 19 102.418.216,44  

TOTAL 919 3.652.937.444,44  

organizat o serie de întâlniri cu grupurile de   

lucru la nivel județean și regional unde s-a 

prezentat portofoliul de proiecte. Acesta activi-

tate de identificare și pregătire a portofoliului   

s-a derulat în paralel cu elaborarea documente-

lor strategice și de programare la nivel regional 

și național.  

La sfârșitul lunii mai 2014, portofoliul constituit 

la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia cuprindea 919 

proiecte pentru următoarele domenii prioritare: 

Infrastructură de transport, Infrastructură so-

cială, Infrastructură educațională, Infrastructură 

de sănătate, Eficiență energetică, Protecția me-

diului, Competitivitate economică, CDI, Resurse 

umane, Piața muncii, Servicii sociale, Agricul-

tură� și dezvoltare rurală,  Turism și dezvoltare 

durabilă, Dezvoltare urbană. Separat, au fost 

centralizate proiectele propuse de  Asociația  

Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova.  

 Portofoliul de proiecte este actualizat continuu în baza informațiilor furnizate de 

autoritățile   publice locale și alți actori regionali.  
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Pentru infrastructura de transport  au fost propuse 228 proiecte care vizează drumuri județene, 

drumuri orășenesti și centuri ocolitoare, reabilitare poduri și străzi urbane, drumuri 

comunale,transport urban,transport intermodal, aerodrom, aeroport, studiu de trafic, transport  

naval, transport aerian, dar și achiziții utilaje, monitorizări de trafic, etc.  

 

Exemple de proiecte prioritare -  

Infrastructură de transport (drumuri judetene conectate la TEN-T)  
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1. Programarea și structurarea programului 

Includerea în cadrul domeniilor finanțabile a  priorităților princi-
pale de dezvoltare identificate  în cadrul activității de programare 
regională. Pregătirea și publicarea spre consulatre a ghidurilor    

solicitantului, a activităților și a cheltuielilor eligibile.  

2. Pregatirea ideilor de proiect 

Elaborarea  strategiilor locale de dezvoltare, prioritizarea proiec-
telor identificate, stabilirea unor intervenții logice și coerente care 
să permită implementarea în bune condiții a proiectelor propuse 

(evitarea conditionalitatilor și a suprapunerii intervențiilor).  

3. Elaborarea de studii care să justifice necesitatea proiecte-

lor, studii de prefezabilitate,  fezabilitate și proiecte tehnice 

În funcție de tipul proiectului  este necesară justificarea necesității proiectului propus, alegerea celei 
mai bune soluții  din punct de vedere tehnic și economic. Pentru aceasta, este necesar a se analiza mai 
multe soluții posibile, scopul studiului de prefezabilitate/fezabilitate fiind acela de a justifica soluția 
propusă/aleasă și de a da o estimare cât mai exactă a costurilor proiectului. Studiile de fezabilitate 
sunt realizate de specialiști în domeniu, expertiza și experiența anterioară a acestora fiind esențială în 
realizarea unor proiecte de calitate. Este de preferat ca Soluția tehnică aleasă să necesite pe parcursul 
implementării cât mai puține schimbări. În caz contrar, apar riscuri majore care pot să ducă la 
creșterea costurilor, mărirea duratei de implementare sau chiar imposibilitatea realizării proiectului 

propus sau a adaptării soluției tehnice inițiale la situația din teren.  

4.  În timpul implementării este foarte important a se acorda atenție deosebită contractării    ser-
viciilor de supraveghere tehnică pe parcursul execuției, prin diriginți de șantier atestați. Principala 

sarcină a diriginților de șantier este aceea de a certifica, în timpul execuției lucrărilor, calitatea și 
cantitățile de lucrări executate de constructor. O activitate necorespunzătoare a diriginților de șantier 
poate să ducă la întârzieri în execuția lucrărilor și/sau la probleme care pot să afecteze eligibilitatea 
cheltuielilor decontate și/sau imputarea lucrărilor/cantităților de lucrări neconforme sau care nu core-

spund cu realitatea din teren.  

5. Organizarea procedurilor de achiziție public este de asemenea o activitate foarte impor-
tantă în implementarea proiectelor finanțate prin POR cu atât mai mult cu cât principalii benefici-

ari de finanțare ai programului sunt autorități publice locale. În acest sens, beneficiarii finanțării 
(autorități contractante) trebuie să se asigure că în documentațiile de licitație sunt respectate prin-
cipiile de bază incluse în legislația europeană precum transparența și tratamentul egal. Documentațiile 
de licitație trebuie întocmite  în așa fel încât să fie evitate situațiile în care pot fi favorizați/
defavorizați anumiți ofertanți, iar condițiile de participare nu trebuie să fie modificate substanțial 

după lansarea procedurii.  

Pentru programul viitor: 

6. Mai puțină birocrație în ceea ce privește fluxul documentelor, perioadelor de analiză și nu în ul-

timul rând a volumului de documente solicitat în format printat.  

7.  Mai multă flexibilitate în cazul activităților și cheltuielilor eligibile  

   

 
 

  

 

 

7 lectii invatate  

in 7 ani de implementare a Programului Operational Regional 
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Situația implementării POR în regiunea Sud-Vest Oltenia 
31 mai 2014hjmhjm 

  Până la data de 31 mai 2014, la sediul ADR SV Oltenia, au fost depuse 971 proiecte pentru finanțare prin POR în valoare solicitată de 

1,16miliarde euro*, dintre care 359 proiecte fiind respinse sau retrase de către solicitant. Dintre cele 612 proiecte ramase:  

  -    498 proiecte au fost contractate, în valoare solicitată de 700,62 milioane euro, dintre care 39 contracte au fost reziliate. 

 -     114 proiecte se află în diferite etape de evaluare / precontractare / în lista de rezervă.  

 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: 185,3 milioane euro 
 ●  Poli de crestere  
      - 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  

- 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  

 -  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: 12,27 milioane euro 

- 26 cereri de finantare depuse in valoare solicitata de 23,82 milioane euro.  

- 1 cerere de finantare respinsa 

- 1 cerere de finantare contractata in valoare solicitata de 0,37 milioane euro. 

- asistenta nerambursabila solicitata pentru cererile de finantare ramase: 23,10 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: 130,72 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: 71,72 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: 34,34 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: 13,25 milioane euro 

- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 27,86 milioane euro 
- 14 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 34 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,97 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 7 proiecte ramase: 3,68 milioane euro 

CURS EURO:  1 EURO = 4,5 RON  
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3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale 

de interventie in situatii de urgenta; 

 - buget alocat : 13,25 milioane euro 

-  3 proiecte depuse in valoare solicitata de 14,21 milioane euro 
-  2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 12,83 milioane euro 

-  asistenta nerambursabila pentru proiectul ramas: 1,37 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: 61,32 milioane euro 

Sesiunea 1 
- 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 
Sesiunea a 2-a 

 - 46 proiecte depuse*, aflate in evaluare 

- 2 proiecte respinse 

- 44 proiecte aflate in evaluare 

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: 37,43 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 
 - 232 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
 -  243 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 36,05 milioane  euro 
 -  24 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,31 milioane euro 
 -  asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,18 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: 34,01 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: 46,54 milioane euro 

- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 106,76 milioane euro 
- 20 proiecte respinse sau retrase de solicitant 
- 27 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 60,83 milioane euro 
-  3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,43 milioane euro 
 - asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 7 proiecte ramase: 9,38 milioane euro 

  

         
* In cadrul DMI 3.4, sesiunea a 2-a, au fost depuse 46 proiecte, a caror valoare solicitata totala nu este cunoscuta la  
momentul raportarii, motiv pentru care figureaza doar ca numar in prezenta situatie. Acestea se afla in evaluare, iar 
valoarea corespunzatoare va fi cunoscuta  in momentul depunerii cererii de finantare, sectiunea II. 
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 În vederea fundamentării intervențiilor 

în agricultură, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională SV Oltenia a inițiat realizarea 

”Studiului privind stadiul actual al 

dezvoltării rurale şi al agriculturii în regiu-

nea Sud Vest Oltenia”. Ca urmare a licitației 

organizate în anul 2013, compania de 

consultanță S.C. ACZ Consulting S.R.L. a fost 

selectată să elaborareze studiul menționat 

anterior. 

 Studiul se va realiza în perioada febru-

arie - iulie 2014 și va  descrie situația sectoru-

lui agricol și a dezvoltării rurale, având ca 

fundamentare atât o cercetare cantitativă, în 

baza datelor statistice existente, cât și o 

cercetare calitativă, în baza datelor colectate 

de pe teren, respectiv a opiniilor și recoman-

dărilor furnizate de actorii cheie la nivel    

regional, astfel rezultând propunerile de 

direcții de acțiune și scenariile de dezvol-

voltare rur 

 

Studiu privind stadiul actual al dezvoltării rurale şi al agriculturii 

în regiunea Sud-Vest Oltenia 

rural, pentru  

tare ale sectorului agricol și mediului rural, 

penrtu perioada 2014-2020. 

 În data de 16 mai 2014 a avut loc pri-

mul grup de lucru desfăşurat în cadrul con-

tractului de realizare a studiului privind dez-

voltarea rurală şi agricultura în regiunea Sud 

Vest Oltenia şi scenarii de dezvoltare în pe-

rioada 2014-2020. Întâlnirea a avut ca obiec-

tiv discutarea analizei situației actuale a agri-

culturii și mediului rural din regiunea Sud Vest 

Oltenia, precum și discutarea și completarea 

analizei SWOT, reunind actori cheie relevanţi 

pentru sectorul agricol regional şi pentru dez-

voltarea rurală. Astfel, la acest prim grup de 

lucru au participat reprezentanţi ai Agenţiei 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 

ai administraţiei publice locale, membri ai 

Asociaţiei Comunelor din România, reprezen-

tanţi ai GAL-urilor din regiune şi ai mediului 

academic. 
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pentru Dezvoltare Regională 
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proiectului „Promovarea Pro-

gramului Operațional Re-

gional în Regiunea Sud-Vest 
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este un material cu caracter 
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