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Contractul a fost semnat de catre
Domnul

Liviu

ministru,

Dragnea-

Ministrul

ViceprimDezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice,
Doamna Marilena Bogheanu- Director
al

Agentiei

pentru

Dezvoltare

Regionala Sud-Vest Oltenia si de Ion
Calinoiu-

Presedintele

Consiliului

Judetean Gorj.

In data de 16 iulie 2013, la Tg Jiu a avut loc semnarea unui nou contract de finantare in
cadrul Programului Operational Regional.
Contractul semnat

„Reabilitare drum judetean DJ 672, KM 0+000- 43+623, Ciuperceni -

Godinesti - Tismana - Pestisani - Bradiceni - Buduhala (DN 67)” are un buget total de
87.907.254,53 lei din care finantarea nerambursabila este de 68.943.183,46 lei (15.885.526,15
euro)
Prin implementarea acestui contract, Consiliul Judetean Gorj isi propune reabilitarea a
43,623 km de drum si a 23 de podete, precum si construirea a 27 de podete noi.
Se va realiza astfel conectarea drumului judetean DJ 672 la reteaua de drumuri nationale DN 67 si
DN 67D.
Vest Oltenia prin intermediul acestora se vor realiza investitii de peste 619,2 milioane euro.
Dintre acestea 61de proiecte, prin care sunt solicitati peste 82,7 milioane euro, sunt implementate
in judetul Gorj.
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Aceste contract se adauga celor 454 deja semnate pana in prezent la nivelul regiunii Sud-
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Intalnirea Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de
Dezvoltare Regionala 2014-2020 (CRP).

In data de 15 iulie 2013 a
avut loc la Liceul Tehnologic
Transporturi Cai Ferate din
Craiova
intalnirea
Comitetului Regional pentru
elaborarea
Planului
de
Dezvoltare Regionala 20142020 (CRP).

La eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai mediului de
afaceri, ai serviciilor deconcentrate, ai ONG-urilor, intitutiilor si organizatiilor cu reprezentare
regionala, institutiilor publice, sindicatelor, patronatelor din judetul Dolj si reprezentanti ai
ADR SV Oltenia.
Prezentarile si discutiile care au urmat au vizat aspecte legate de pregatirea perioadei de
programare 2014-2020 la nivel national, de elaborarea Planului Regional de Dezvoltare SudVest Oltenia 2014-2020 (analiza socio-economica, analiza SWOT, strategie regionala), precum
si aspecte legate de pregatirea portofoliului de proiecte si incadrarea acestora pe obiectivele
tematice ale UE si pe prioritatile PDR 2014-2020.

Functionare CRP. De asemena au fost validate Analiza Socio Economica a Regiunii si analiza
SWOT.
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In cadrul acestestei intalniri a fost dezbatut si aprobat Regulamentul de Organizare si
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In data de 5 iulie,
Directorul ADR SV Oltenia, Doamna Marilena
Bogheanu a participat
la semnarea a 4 noi
contracte
finantate
prin POR, cu o valoare
a
finatarii
nerambursabile de peste 6 Mil
Euro.


Din cele 4 contracte semnate, 3 sunt finantate in cadrul Axei 3, DMI 3.2 ―Reabilitarea /
modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” . Proiectele vor fi
implementate in judetul Valcea si au o valoare a finantarii nerambursabile de 890.386 Euro.
Prin aceste investitii se urmareste dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de servicii sociale existente. De infrastructura nou creata vor beneficia scolari si copii cu varste cuprinse
intre 7 si 14 ani aflati in situatii de risc si familiile ce se confrunta cu probleme sociale.

dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua”, proiect implementat in cadrul Grupului
Scolar Industrial Turceni, judetul Gorj. Are o valoare a finantarii nerambursabile de
5.188.893,47 Euro. Prin proiect se va moderniza, extinde si reabilita cladirea grupului scolar,
se va construe o noua cladiresi se vor crea noi spatii verzi. De indrastructura creata vor beneficia 3350 elevi.
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Cel de-al 4-lea contract a fost depus in cadrul DMI 3.4 ― Reabilitarea, modernizarea,
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Expertii ADR SV Oltenia din
cadrul Compartimentului de Comunicare au participat in perioada 26—
28 iunie la ―Forumul Comunicatorilor
REGIO‖. Evenimentul organizat de
Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional din
cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice s-a desfasurat la Mamaia, Hotel Riviera.


La Forum au fost prezenti peste 100 de reprezentanti ai AM POR, responsabili de comunicare din cadrul
Organismelor Intermediare, si 10 membri ai retelei de
comunicatori REGIO SV.
Cu aceasta ocazie, Agentiile pentru Dezvoltare
Regionala au discutat despre cele mai utile si de impact
instrumente de comunicare folosite in perioada de implemetare 2007-2013.
La nivelul Regiunii SV Oltenia, cele mai utile instrumente de comunicare au fost vizitele
reprezentantilor mass media la proiectele implementate prin POR. Prin aceste vizite s-a urmarit cresterea gradului de constientizare a impactului POR in regiunea SV Oltenia prin mediatizarea rezultatelor proiectelor finantate prin program.
presa, filme prin care a fost promovat Programul Operational Regional si rezultatele proiectelor implementate. Pe site-ul ADR SV Oltenia a fost realizata o harta intercativa ce contine date
si fotografii ale proiectelor implementate in regiunea SV Oltenia.
Forumul Comunicatorilor are ca obiectiv consolidarea retelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienta intre membrii acesteia precum si informarea cu privire la stadiul
de implementare a programului.
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ADR SV Oltenia a redactat si distribuit pliante, brosuri, buletine informative, comunicate de
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“ Pornim de la un principiu
european legat de parteneriat, se
vor încuraja foarte mult
parteneriatele în următoarea
perioadă. Se vizează identificarea
unor proiecte în parteneriat, care
să reflecte nevoile de dezvoltare
ale regiunii şi mai exact a unui
areal. Astfel se vor putea accesa
mai uşor fondurile europene”, a
declarat Doamna Marilena
Bogheanu, director ADR SV
Oltenia


Doisprezece

primari

din

trei

judeţe, respectiv Gorj, Vâlcea şi Mehedinţi, s-au
întâlnit in data de 19 iunie a.c., la Casa de
Cultura „Dumitru Brezulescu” a oraşului Novaci
pentru a pune la punct Strategia de dezvoltare teritoriala integrata a Microregiunii „Oltenia de
sub munte”. Această întâlnire de lucru vine ca o continuare a primei inițiative de acest gen,
desfășurată în data de 8 mai a.c., la Consiliul Local Calafat, întâlnire care a vizat microregiunea
„Oltenia Danubius” și s-a bucurat de un real interes din partea reprezentanților autorităților
publice invitate să facă parte din microregiune - respectiv Svinita, Dubova, Eselnita, Orșova,
Viitoarele strategii ale celor două microregiuni vor permite autorităților publice locale
din arealele vizate să atragă finanțări în următoarea perioadă de programare, pentru a pune în
operă proiecte de calitate, care să rezolve probleme comune, să genereze creștere economică,
să valorifice în mod eficient potențialul turistic al zonelor, protejând, în același timp,
patrimoniul cultural și mediul înconjurător : „Practic, se pune la punct strategia acestei
microregiuni. Există o serie de acțiuni sinergice, ce pot fi întreprinse: modernizarea drumurilor
de legătură între județe, dezvoltarea activităților portuare, punerea în valoare a tradițiilor,
care să atragă turiști, dar și alte proiecte care pot contribui la economia județelor, a
microregiunii”, a declarat Marilena Bogheanu, directorul ADR SV Oltenia.
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Drobeta Tr. Severin, Simian, Cetate, Calafat, Bistret, Bechet, Dabuleni și Corabia.
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Putem
Strategiile

anticipa

că

microregiunilor

„Oltenia Danubius”
de Sub Munte”

vor

și „Oltenia
genera o

serie de avantaje competitive
precum

creșterea vizibilității

localităților

componente,

dezvoltarea socio-economică a zonelor vizate prin atragerea turiștilor, intensificarea tranzitului de
mărfuri și persoane, valorificarea tradițiilor existente, atragerea de profit din comercializarea
produselor autentice, meșteșuguri, etc .
Pentru fiecare microregiune, ADR SV Oltenia și reprezentanții autorităților publice partenere
au semnat un Acord de Parteneriat pentru o mai bună coordonare și colaborare în identificarea celor
mai bune inițiative, programe și proiecte care să asigure implementarea cu succes și de durată a
Strategiilor. „Învăţăm unii de la alţii. Unii au experienţă şi se vede şi îi felicităm”, a spus primarul
Calafatului, Mircea Guţă, făcând referire la localităţile de pe clisura Dunării, zonă în care turismul
este în dezvoltare. „Noi gândim mai multe proiecte de dezvoltare a Calafatului. Totodată urmărim şi
dezvoltarea localităţilor învecinate. Dacă lor le este bine, ne este bine şi nouă. Ne dezvoltăm mai
bine sprijinindu-ne reciproc”, a continuat edilul-şef.
În cadrul întâlnirilor de lucru s-au pus bazele unui parteneriat interinstituțional pe termen
lung, s-au dezbătut teme precum pachetul financiar și construcția Programelor Operaționale în
viitoarea perioadă de programare 2014-2020, importanța investițiilor teritoriale integrate (ITI), ca
instrumente de dezvoltare teritorială, ce presupun existența unei strategii de dezvoltare teritorială
integrată aferentă unui teritoriu cu caracteristici comune, s-au abordat oportunitățile arealelor și
problemele cu care acestea se confruntă și s-au diseminat experiențe și bune practici

EVENIMENTE
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În luna iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a găzduit stagiul final de practică a studenților din cadrul
Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova,
intitulat PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în
tranziție de la școală la viața activă.
Printr-un protocol incheiat cu Universitatea din Craiova,
ADR SV Oltenia a fost unul din cele 40 de centre de practică la
care au participat un număr de 10 studenți din cadrul Facultății
de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova.
Pe perioada stagiului, studenții au putut afla informații legate
de activitatea ADR SV Oltenia, cu accent pe implementarea Programului Operațional Regional și au participat la activități precum monitorizarea proiectelor, elaborarea și verificarea unor cereri de finanțare.
Finalizarea stagiului de practică asigură corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice
acumulate de către studenti cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în
procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerințele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire.

trative Nicolae Titulescu, Conferinta Craiova Business Days.
FOLOSIREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, doamna Marilena Alecu– Sef departament Politici Regionale si Comunicare a sustinut o prezentare cu privire la
rezultatele implementarii POR in regiunea
SV Oltenia si la pregatirea documentelor de
programare pentru perioada 2014- 2020 la
nivel regional.
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In perioada 3-4 iulie 2013 s-a desfasurat la Craiova, la sediul Facultatii de drep si Stiinte Adminis-
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Agentia

pentru

Dezvoltare

Regionala

Sud-Vest

Oltenia,

în

parteneriat

cu

reprezentanti ai organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza
Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 (PDR) ca baza pentru fundamentarea strategiei
nationale de dezvoltare regionala si a documentelor necesare pentru urmatoarea perioada de
programare 2014-2020 .
Pana in prezent, au fost elaborate, sub coordonarea Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala, primele variante pentru Analiza socio-economica (document care ofera o evaluare
cantitativa si calitativa a conditiilor existente in regiune), Analiza SWOT si s-a demarat
elaborarea portofoliului de proiecte. Dezbaterea strategiei va fi sustinuta in cele 6 Grupuri de
lucru tematice deja constituite la nivel regional, respectiv: Infrastructura regională;
Competitivitate economică si CDI; Resurse umane, piata muncii, servicii sociale; Agricultură si
dezvoltare rurală; Turism si dezvoltare durabilă; Dezvoltare urbana.
In perioada 30 mai – 26 iunie 2013 au avut loc la sediul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Vest Oltenia 3 intalniri ale

Grupurilor de Lucru Tematice: Infrastructura

Regionala, Dezvoltare urbana si Competitivitate economica si CDI. La intalniri au participat
reprezentanti ai ADR, prefecturilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale, serviciilor
deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutiilor de invatamant superior, mediului
de afaceri, partenerilor economici si sociali.
In perioada urmatoare, se va continua activitatea
de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regionala
pentru perioada 2014- 2020 si a portofoliului de
proiecte in conformitate cu documentele europene
oltenia va organiza prima intalnire a Comitetului
Regional pentru elaborarea PDR si a Grupurilor de
Lucru Tematice Resurse umane, piata muncii,
servicii

sociale;

rurală;Turism si dezvoltare durabilă.

www.inforegio.ro
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si nationale in domeniu; de asemenea, ADR SV
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In 10 iulie, Agentia pentru Dezvoltare regionala Sud Vest
Oltenia, a fost gazda delegatiei din Republica Moldova. Vizita a
avut loc in cadrul unui proiect de twining.

Delegatia, condusa de domnul Igor MALAI, vice-director al Direcției generale Dezvoltare
regională, in cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor din Republica Moldova a
intreprins vizite in 3 regiuni de dezvoltare. Vizita a avut ca scop cunosterea specificului activitatii
institutiilor de dezvoltare regionala in Romania si a modului de implementare a politicilor de
dezvoltare regionala, precum si realizarea schimbului de experienta dintre structurile implicate
in dezvoltarea regionala din Republica Moldova si Romania.
In Regiunea Sud Vest a avut loc o intalnire la care au participat reprezentanti ai Agentiei
pentru Dezvoltare regionala Sud Vest Oltenia, impreuna cu directorul Zonei Metropolitane
Craiova, Domnul Cosmin VASILE. In cadrul acestei intalniri, au fost abordate subiecte legate de
implementarea POR in regiune, de managementul financiar al proiectelor, de elaborarea
documentelor de programare la nivelul regiunii, de politicile intreprinse in cadrul Polilor de
Crestere.
Vizita delegatiei in Regiunea SV Oltenia s-a incheiat cu o vizita la proiectele implementate
in cadrul Proiectelor Integrate incluse in PID Pol de Crestere Craiova.

EVENIMENTE
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» Noul prag pentru achizitia directa este de 30.000 de euro pentru
bunuri si servicii, respectiv 100.000 de euro pentru lucrari.
„ Art. 19. – Autoritatea contractanta achizitioNeaza direct produse, servicii sau lucrari, in
masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2- a a
prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 de euro, exclusiv TVA, pentru
fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.”
Puteti consulta toate modificarile pe site-ul: www.monitoruloficial.ro/emonitornew/
emonviewmof.php?fid=MS42otczMtgzotuwodAyRSszMA

CORRIGENDUMUL NR. 6 LA GHIDUL
S O L I C I TA N T U L U I P E N T R U A X A P R I O R I TA R A 3
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operational Regional (OI POR) va informeaza ca Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratie Publice (MDRAP) in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional (AMPOR) a publicat Corrigendum-ul numarul 6 la Ghidul
Solicitantului (versiunea consolidata ianuarie 2011) pentru axa prioritara 3 “Imbunatatirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu
echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”.
în cadrul cheltuielilor eligibile.
Astfel, corrigendum-ul produce modificari in cadrul Ghidului solicitantului la Anexa 2 - lista
de echipamente - ce cuprinde categoriile de echipamente necesare pentru dotarea serviciilor
pentru interventii in situatii de urgenta, precum si la secţiunea referitoare la intocmirea
bugetului care cuprinde criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor si lista cheltuielilor
eligibile. De asemenea, in consecinta se modifica si sectiunea 4.1 Bugetul proiectului din
formularul cererii de finanţare, precum si Anexa V– Bugetul proiectului, la contractul de
finantare.
Textul integral al Corrigendum-ului numarul 6 la Ghidul Solicitantului precum si documentele
anexate acestuia pot fi consultate aici. Documentul integral poate fi descarcat accesand link
-ul : http://por.adroltenia.ro/index.php?nid=253
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Prin acest corrigendum au fost adaugate autofrezele de zapada si salupele de interventie PSI
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Instructiunea 108/12.06.2013
Procesul de evaluare, selectie si contractare din cadrul Regio-POR se modifica.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operational Regional in Regiunea Sud-Vest Oltenia, anunta emiterea, de
catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, a instructiunii
108/12.06.2013 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru
proiectele depuse spre finantare in cadrul Regio-Programul Operational Regional.
Instructiunea 108/12.06.2013 se gaseste aici. (Documentul se poate descarca de pe site-ul
nostru: http://w.w.w.adroltenia.ro/.......)

Specificatii noi privind informarea si publicitatea pentru beneficiarii
de finantare Regio, din cadrul DMI 2.1
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operational Regional in Regiunea Sud-Vest Oltenia, anunta
transmiterea de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR), a
unor specificatii suplimentare privind informarea si publicitatea pentru beneficiarii de
finantare din cadrul domeniului major de interventie 1.2 “Sprijinirea investitiilor in
eficienta energetica a blocurilor de locuinte”.
Astfel, pe langa specificatiile din Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional in vigoare, beneficiarii din cadrul domeniului major de interventie 1.2 vor



pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de blocuri de locuinte reabilitate prin

acesta, se va instala un singur panou temporar cu dimensiunea de 2X3m, in locul cu cea
mai mare vizibilitate



pentru blocurile de locuinte cu maxim 4 scari/tronsoane se va instala o placa perma-

nenta cu dimensiunea de 70cmX45cm; pentru blocurile cu mai mult de 4 scari/tronsoane se
vor instala 2 placi, cate una in fiecare capat de bloc, pe partea cu intrarile principale in
bloc, in locul cu cea mai mare vizibilitate.

Adresa AM POR referitoare la aceste specificatii de identitate vizuala poate fi consultata aici

www.inforegio.ro
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CORRIGENDUMUL NR. 2 LA GHIDUL PENTRU DMI 1.2.
SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ
Autoritatea de Management POR, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, a emis pe 17 aprilie 2013 corrigendumul nr. 2 la ghidul pentru domeniul 1.2.
Astfel, documentul instituie faptul ca, pentru cererile de finanţare depuse în intervalul 1
ianuarie – 31 mai 2013, se pot folosi, prin excepţie, veniturile din anul 2011 şi cursul de
schimb mediu anual al BNR pentru euro, aferent anului 2012.
Documentul se poate descarca de pe site-ul nostru: http://w.w.w.adroltenia.ro/.......

INSTRUCTIUNEA NR. 105 PENTRU BENEFICIARI PRIVIND
M O D U L D E I M P L E M E N TA R E A O U G 2 7 / 2 0 1 3 P R I V I N D
M E C A N I S M U L D E C O N TA R I I C E R E R I L O R D E P L ATA
Autoritatea de Management POR, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, a emis Instructiunea nr. 105 pentru beneficiari privind modul de implementare a
OUG 27/2013 privind mecanismul decontarii cererilor de plata.
Astfel, in ceea ce priveste mecanismul decontarilor cererilor de plata, AM POR si OI
POR au la dispozitie 20 de zile pentru verificarea documentelor justificative si plata facturilor, in limita resurselor puse la dispozitie de Ministerul de Finante. In cazul neefectuarii
POR nu au responsabilitatea respectarii prevederilor legii 72/2013.
În ceea ce priveste numarul de modificari aduse graficului de rambursare, raman valabile in continuare prevederile Instructiunii 59/18.10.2010 emisa de catre AM POR. Astfel,
beneficiarul va actualiza de 3 ori pe an (o data la patru luni) graficul de rambursare luand in
calcul valoarea eligibila a contractului de finantare, cererile de rambursare depuse anterior,
precum si cererile de rambursare care urmeaza a fi depuse dupa achitarea facturilor cuprinse
in cererile de plata.
Adresa AM POR cu clarificarile la instructiunea 105/2013 se gaseste aici.
(Documentul se poate descarca de pe site-ul nostru: http://w.w.w.adroltenia.ro/.......)
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platii facturilor de catre autoritatile locale in termenele stipulate de legislatie, AM POR si OI

Construirea unui pasaj suprateran in vederea descongestionarii traficului rutier din
zona metropolitana Craiova

Modernizarea, dezvoltarea si
echiparea ambulatoriului din
cadrul Spitalului Orasenesc
Bals, judetul Olt

echipamente a bazelor operationale pentru interventii
in situatii de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia
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Imbunatatirea dotarii cu

Reabilitare campus universitar
Complex Mecanica - Lucrari
de schimbare de destinatie a
cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea
de spatii de invatamant si facilitati conexe, Craiova, Str.
Calea Bucuresti, nr. 107D

Centru pentru dezvoltarea
serviciilor si afacerilor Blue
Wings

Dezvoltarea durabila a firmei
SC Viocris Impex SRL

www.inforegio.ro

Cinema 3D in Craiova

Consolidare, restaurare si
modernizare la sectia de istorie - arheologie a Muzeului
Olteniei Craiova

refunctionalizare cu valorificare patrimoniu cultural imobil str. Brestei, nr. 24,
Craiova
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Consolidare, restaurare si

Palace Govora SPA - Servicii
cazare ****, promovare si dezvoltare turism balnear, agrement turistic.

Centru social multifunctional
Best - Life pentru copii dezavantajati social

tenta pentru persoanele
tinere si adulte cu handicap

www.inforegio.ro

INFO REGIO

Centrul de zi Christian - asis-

Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
Craiova, Dolj
Aleea Teatrului nr. 2A
Tel/ Fax: 0251/412780 ; 0251/411869
E-mail: office@adroltenia.ro
Web: www.adroltenia.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucuresti
Web: www.inforegio.ro, www.mdrap.ro

Material gratuit
Investim în viitorul tău!
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